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Dekaanin katsaus
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä alan maisterien ja tohtorien
tuottajana. Vaikka tohtorien koulutuksessa ei vieläkään
päästy korkealle asetettuun tavoitteeseen, on matemaattis-luonnontieteellisellä alalla valmistuvien tohtorien määrä professoria kohti selvästi korkeampi kuin muilla tieteenaloilla.
Tiedekunnan toiminta perustuu edelleen vankkaan tieteelliseen perustutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen.
Tiedekunnassa on Akatemiaprofessori, FiDiPro-professori
ja neljä Suomen Akatemian nimeämää huippuyksikköä. Tieteessä menestyminen on auttanut erinomaisten professorien
ja opiskelijoiden rekrytoinnissa. Matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneiden opiskelijoiden määrän pienentyessä
tiedekunta panostaa entistä enemmän opiskelijarekrytointiin ja
ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisäämiseen.
Tiedekunnalla on ajanmukaiset tilat ja hyvin varustetut laboratoriot, joiden laitekantaa on onnistuttu uudistamaan erillisillä
rahoituksilla. Opetusministeriön rahoitusmalli ei pysty vastaamaan kokeellisen tutkimuksen tarpeisiin luonnontieteissä ja
tiedekunta pyrkiikin edistämään kunnollisen infrastruktuurirahoituksen saamista yliopistomaailmaan.
Tiedekunta on pyrkinyt yksinkertaistamaan ja selkeyttämään
hallintorutiinejaan. Tiedekuntaan on syntynyt tehokas, läpinäkyvä ja keskusteleva johtamisilmapiiri, jossa tiedekunnan
kaikkien laitosten johtajille ja jopa dekaanille jää aikaa tehdä
tieteellistä tutkimusta ja osallistua opetukseen. Mielestäni tämä
parantaa tuottavuutta enemmän kuin ammattijohtajiin siirtyminen.

Tiedekuntien laitosten yhteistyö on lisääntynyt poikkitieteellisten ohjelmien myötä. Nanotieteiden keskus on luonut kiinteän
yhteistyön bio- ja ympäristötieteiden, fysiikan ja kemian laitosten välille. Konkreettisena esimerkkinä tästä on ensimmäinen
kahden laitoksen yhteinen professuuri laskennallisen nanotieteen alalla.
Hyvät tulokset ovat ahkerien opiskelijoiden ja hyvän ja motivoituneen henkilökunnan ansiota. Parhaat kiitokset heille kaikille
hyvästä työstä!
Matti Manninen
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Dean’s overview
The Strategy of the Faculty of Mathematics and Science is
to focus on selected areas of basic and applied research
and reach the highest international level of expertise. The
research has been successful and at the moment the Faculty has an Academy professor, a FiDiPro professor and
four Centres of Excellences nominated by the Academy of
Finland.
The success in research has made it easier to recruit excellent
professors and researchers as well as students. The Faculty
educates about 200 MSc’s and 30 PhD’s every year. These
numbers that are still slightly less than the goals, but the number of PhD degrees per professor is higher than in most leading
universities in the world. Nevertheless, since the number of students interested in mathematics and sciences is decreasing the
Faculty puts more effort to the student recruitment, both from
Finland and abroad.
The Faculty has succeeded to develop simple and transparent
administration routines where the heads of the departments
and even the dean still have time to participate in scientiﬁc research and teaching. The interaction between the departments
has increased due to cross-disciplinary programs in nanoscience and in renewable energy, and has now led to the ﬁrst shared
professorship between chemistry and physics departments, in
the ﬁeld of computational nanoscience.
The success of the faculty is born from the hard work of motivated students and personnel: Thank you for the good work!
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on monipuolinen tieteen tekijä
ja koulutuksen tarjoaja monilla nyky-yhteiskunnan kehittyvillä
aloilla. Laitoksen useat tutkimusryhmät ovat alallaan niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin merkittäviä. Henkilökunnan lukumäärän, budjetin sekä maisteri- ja tohtoritutkintojen
perusteella laitos on yliopiston suurimpia.
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen ja opetuksen neljä
osiota ovat ekologia (pääaineet ovat ekologia ja ympäristönhoito,
evoluutiogenetiikka), vesistötieteet (hydrobiologia, limnologia, kalatalous), molekyylitunnistus (molekyylibiologia, solubiologia, kemiallinen biologia, biotekniikka) ja ympäristötiede (ekotoksikologia ja
ympäristöanalytiikka, ympäristöteknologia, ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta). Laitoksella koulutetaan myös biologian opettajia.
Ekologiassa ja ympäristönhoidossa vuonna 2006 toimintansa
aloittanut uusi evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö jatkaa vuodesta 1995 toimineen evoluutioekologian huippututkimusyksikön
perinnettä. Uusi huippuyksikkö koostuu kuudesta kansainvälisesti
ansioituneesta tutkimusryhmästä. Toiminta on verkottunut kansallisten tutkimusinstituutioiden kanssa ja tutkimusrahoituksesta entistä
suurempi osa tulee kansainvälisistä lähteistä. Keskeisiä tutkimusaiheita ovat mm. käyttäytymismallien muutokset evoluutiotekijänä,
seksuaalinen valinta, signaalien evoluutio ja metsänhoidon ympäristövaikutukset. Uusista tutkimusavauksista mainittakoon luonnon
monimuotoisuuden tutkimushankkeet, joissa yhdistetään taloustieteen ja ekologian lähestymistapoja luonnonsuojelun kustannustehokkuuden hahmottamiseksi.
Molekyylitunnistuksen tutkimuksen avainalueet ovat virustutkimus,
mikroskooppinen kuvantaminen ja rakennetutkimus. Vuonna 2006
molekyylitunnistuksessa käynnistyi virologian huippuyksikkö, joka
sai huippuyksikköstatuksen vuosille 2006-2011. Molekyylibiologian
professoriksi tuli 1.1.2006 Jaana Bamford ja molekyylitunnistuksessa aloitti kaksi uutta tutkimusryhmää. Biolaskennan asiantuntemus
vahvistui yliassistentuurin viran täytön yhteydessä. Alalle hankittiin
uusia tutkimuslaitteita bakteerikasvatusta ja proteiinipuhdistusta
varten. Fysiikan ja kemian tutkijoiden kanssa käynnistettiin uusia
poikkitieteellisiä nanotieteen tutkimushankkeita.

Yliopiston nousevaksi vahvuusalaksi nimetyn vesistötieteiden pääoppialat ovat limnologia sekä kalabiologia ja kalatalous. Vesien
luonnonvarojen tutkimushankkeet käsittivät toimintavuonna laajaalaisesti mm. järvien lämpötaloutta ja hydrologiaa, kalojen energetiikkaa ja immunologiaa, luonnonkalakantojen kestävää hyödyntämistä, orgaanisen liuenneen hiilen merkitystä järviekosysteemissä,
pohjoisten järvien ravintoverkon rakennetta, vesieliöiden tauteja ja
loisia, vesiviljelyä, virtavesien ekologiaa, vierasaineiden kertymistä
kaloihin sekä vesiympäristöjen kunnostuksia. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) alueyksikön perustaminen Jyväskylään vahvisti
merkittävästi vesistötieteiden osaamiskeskittymän valtakunnallista
vaikuttavuutta. Yliopiston ja ympäristökeskuksen yhteistyön tuloksena fysikaaliseen limnologiaan ja hydrologiaan saatiin johtava tutkija,
joka on JY:n ja SYKE:n ensimmäinen yhteinen posti. Päijänteestä
muodostettiin osa kansainvälistä LTSER-havaintoverkostoa (longterm socio-ecological research).
Ympäristötieteen tutkimuksen ja opetuksen lähtökohtana ovat ihmisen toiminnan globaalit ja paikalliset vaikutukset ympäristöön, erityisesti niiden mittaaminen ja määrittäminen, ennalta arvioiminen ja
vähentäminen. Tutkimuksen painopisteitä ovat kemikaalivalvonta,
jätehuolto, ympäristövaikutusten arvioiminen, uusiutuva energia ja
kansainvälinen ympäristöalan kehitystyö. Arkipäivän tuotteissa käytettyjen yhdisteiden ympäristökäyttäytyminen, liikenteen biokaasupolttoaineen tuottaminen kaatopaikkakaasusta ja peltobiomassasta
sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikuttavuus ovat
esimerkkejä ajankohtaisesta tutkimuksesta. Ympäristötiede fokusoi
toimintaansa suuntaamalla täytettävänä olleet yliassistentuurit ympäristö- ja energiateknologiaan sekä laskennalliseen ja tilastolliseen
ympäristötieteeseen. Ympäristötiede on mukana tiedekuntien yhteisissä uusiutuvan energian ja kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelmissa.
Jukka Rintala
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science 2006
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Asemanhoitaja • Head of Research Station
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

175
14
26
101
24
9

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

653
91
9

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

5,8
4,7

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Evoluutioekologia • Evolutionary ecology
Molekyylitunnistus • Molecular recognition
Ympäristöntutkimus ja ympäristöteknologia • Environmental science and technology
Vesien luonnonvarat • Aquatic resources
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Department of Biological
and Environmental Science
The Department of Biology and Environmental Science is a
multidisciplinary education and research unit, and is one of
the largest at the University of Jyväskylä. It has four major
education areas: aquatic sciences (limnology and hydrobiology, ﬁsh biology and ﬁsheries), ecology and environmental
management (evolutionary genetics), environmental science
(environmental analytics and ecotoxicology, environmental
technology, environmental impact assessment), and molecular recognition (cell biology, biotechnology, chemical biology, molecular biology). The department hosts two national
centres of excellence, namely in evolutionary research and
virus research.
Research in aquatic science continued on a wide range of fundamental and applied topics, including the structure and function
of lake and stream ecosystems and the restoration of freshwater
environments; diseases and parasites of aquatic organisms; ﬁsh
bioenergetics and immunology; and ﬁsheries management and
aquaculture. Some important steps were taken in the planned development of JYU into a nationally and internationally recognized
centre for Aquatic Science. The Finnish Environment Institute
(SYKE) established a new regional unit in Jyväskylä in the ﬁeld of
aquatic science. At the same time, a new research and teaching
position in Physical Limnology and Hydrology was appointed as
a joint project by JYU and SYKE; and a proposal from JYU for
an international network of LTSER (long-term socio-ecological
research) was accepted. Following the earlier international evaluation of research at JYU, the Division of Aquatic Science was
nominated as an emerging ﬁeld at the university.
In ecology and environmental management the main research
themes are sexual selection, signal evaluation, evolutionary ecology, and environmental impacts of forestry management. The
new centre of excellence consists of six internationally recognized
research groups. International networking progressed rapidly.
In environmental science both global and local environmental
issues are studied and taught, and increasingly combined with
economic and social sciences. The main research themes are
ecotoxicological risk assessment, sustainable waste treatment
technologies, renewable energy, and effectiveness of environmental assessment. The environmental science section is active
in the university’s multidisciplinary renewable energy program
with emphasizes on bioenergy, and also participates the multidisciplinary Master’s program on international co-operation and
development.
In molecular recognition the major research areas are virology,
microscopic imaging, and molecular structures. The research cooperation with chemists and physics in 2005 founded nanoscience
centre was further developed. New research groups were established in computational bioscience and virus-cell interactions.

Selected publications
Fenton A, Hakalahti T, Bandilla M & Valtonen ET 2006. The
impact of variable hatching rates on parasite control: a model
of an aquatic ectoparasite in a Finnish ﬁsh farm. Journal of
Applied Ecology 43: 660-668.
Himanen M, Latva-Kala K, Itävaara M, and Hänninen K 2006.
A method for measuring volatile fatty acids from biosolid compost. Journal of Environmental Quality, Volume 35, Number
2: 516-521.
Jaakkola LM, Helle TP, Soppela J, Kuitunen MT & Yrjönen
MJ 2006. Effects of forest characteristics on the abundance
of alectorioid lichens in northern Finland. – Canadian Journal
of Forest Research 36: 2955-2965.
Juutinen A, Mönkkönen M and Sippola A-L 2006. Is decaying
wood a cost-efﬁcient surrogate for overall species diversity in
boreal forests? Conservation Biology 20: 74-84.
Kallio ERK, Poikonen A, Vaheri A, Vapalahti O, Henttonen
H, Koskela E & Mappes T 2006 Maternal antibodies postpone hantavirus infection and enhance individual breeding
success. Proceedings of Royal Society of London, Biological
Sciences 273: 2771-2776
Kankaala P, Taipale S, Grey J, Sonninen E, Arvola L & Jones
RI 2006. Experimental δ13C evidence for a contribution of
methane to pelagic food webs in lakes. Limnology and Oceanography 51: 2821-2827.
Kettunen R, Einola J & Rintala J 2006. Landﬁll methane oxidation in engineered soil columns at low temperature. Water,
Air & Soil Pollution 177: 1-4: 313-334
Kiema T, Lad Y, Jiang P, Oxley CL, Baldassarre M, Wegener
KL, Campbell ID, Ylänne J, Calderwood DAR. The molecular
basis of ﬁlamin binding to integrins and competition with talin.
Mol Cell. 2006 Feb 3, 21(3): 337-47.
Ludwig G, Alatalo RV, Helle P, Lindén H., Lindström J and
Siitari H 2006: Short- and long-term population dynamical
consequences of asymmetric climate change in black grouse.
Proceedings of the Royal Society, London B 273: 2009-2016
Mäkelä AR, Matilainen H, White DJ, Ruoslahti E, Oker-Blom
C. Enhanced baculovirus-mediated transduction of human
cancer cells by tumor-homing peptides. J Virol. 2006 Jul,
80(13): 6603-11.
Nakamura F, Pudas R, Heikkinen O, Permi P, Kilpeläinen I, Munday AD, Hartwig JH, Stossel TP, Ylänne J. The
structure of the GPIb-ﬁlamin A complex. Blood. 2006 Mar
1;107(5):1925-32.
Sarvala, J, Langenberg V, Salonen K, Chitambwebwa D,
Huttula T, Kanyaru R, Kotilainen P, Makasa L, Mulimbwa N
& Mölsä H 2006. Fish catches from lake Tanganyika mainly
reﬂect changes in ﬁshery, not climate - Verh. Internat. Verein.
Limnol. 29: 1182-1188.
Sipponen M, Muje K, Marjomäki TJ, Valkeajärvi P & Karjalainen J 2006. Interlocked use of inland ﬁsh resources - a new
management strategy under private property rights. Fisheries
Management and Ecology 13: 299-307.
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Fysiikan laitos JYFL
Fysiikan laitoksen toiminta jatkui aktiivisena ja menestyksellisenä vuoden 2006 aikana. Edellisen vuoden maisterituotannosta
jäätiin hieman jälkeen, mutta tohtoreita valmistui ennätykselliset 14 kappaletta. Ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan huippututkimusyksikkö aloitti toimintansa, ja laitoksen kaksi muuta päätutkimusalaa, materiaalifysiikka ja suurenergiafysiikka, pääsivät
toisena vuotena peräkkäin huippututkimushaun lyhyelle listalle. Laitoksen kokeellisen tutkimuksen edellytyksiä heikentää
riittämätön laiterahoitus. Ilman mittauslaitteistojen jatkuvaa kehittämistä ja täydentämistä kokeellinen tutkimuksemme ei pysy
parhaiden ulkomaisten yliopistojen tasolla. Tässä valossa Valtion teknilliseltä tutkimuslaitokselta lahjoituksena saatu Pelletron-kiihdytin oli mitä tervetullein lisä laitoksen tutkimuslaitekantaan.
Opetuksen osalta laitoksen tilanne on ollut hyvä lukuun ottamatta
opetushenkilökunnan niukkuutta. Joillekin opettajille opetustehtäviä kasautuu enemmän kuin olisi toivottavaa heidän muun toimintansa kannalta. Pitkäjänteinen työ opetuksen kehittämiseksi on
kantanut hedelmää, sillä esimerkiksi opintonsa keskeyttäneiden
määrä on vähentynyt selvästi. Laitos kehitti jatko-opetustaan ottamalla käyttöön keskitetyn haun ja yksityiskohtaiset hakukriteerit. Tämä on tuonut jatkokoulutukseen lisää suunnitelmallisuutta
ja tavoitteellisuutta. Jatkokoulutus on suosittua, sillä esimerkiksi
vuonna 2005 valmistuneista maistereista lähes puolet tähtää tohtorintutkintoon.
Laitoksen korkeaa kansainvälistä tasoa oleva tutkimustoiminta on
jatkunut vireänä kaikilla tutkimuksen pääaloilla. Tutkimuksen ehdottomiin kohokohtiin kuuluu kiihdytinlaboratorioissa suoritettujen
superraskasta nobelium 254 -isotooppia koskeneiden spektroskooppisten mittausten julkaiseminen Nature-lehdessä. Naturen kansikuvajutuksi yltänyt tutkimus on merkittävä askel kohti
raskaiden alkuaineiden ns. stabiliteettisaareketta. Sekä teoreettisen että kokeellisen ydinfysiikan kannalta merkittävä uutinen oli
FiDiPro-rahoituksen saaminen professori Jacek Dobaczewskin
kutsumiseksi laitokselle. Hän aloittaa viisivuotisen toimikautensa
laitoksella vuonna 2007.
Poikkitieteellinen nanotutkimus on edistynyt hyvin, mistä yhtenä
osoituksena on erinomainen menestyminen kilpailtaessa nanotutkimukselle osoitetusta erityisrahoituksesta. Merkittävä tapahtuma

Selected publications
P. Huovinen and V. Ruuskanen, Hydrodynamic Models for Heavy Ion Collisions, Ann.Rev.Nucl.Part.Sci. 56 (2006) 163-206.
R.-D. Herzberg, P. T. Greenlees, P. A. Butler, G. D. Jones, M. Venhart,
I. G. Darby, S. Eeckhaudt, K. Eskola, T. Grahn, C. Gray-Jones, F. P.
Hessberger, P. Jones, R. Julin, S. Juutinen, S. Ketelhut, W. Korten, M.
Leino, A.-P. Leppänen, S. Moon, M. Nyman, R. D. Page, J. Pakarinen, A.
Pritchard, P. Rahkila, J. Sarén, C. Scholey, A. Steer, Y. Sun, Ch. Theisen
and J. Uusitalo, Nuclear isomers in superheavy elements as stepping stones towards the island of stability, Nature 442 (2006) 896-899.
Kimmo Kainulainen and Daniel Sunhede, Dark energy from large extra
dimensions, Phys.Rev.D73:083510, 2006.
T. Eronen, V. Elomaa, U. Hager, J. Hakala, A. Jokinen, A. Kankainen, I.
Moore, H. Penttilä, S.Rahaman, J. Rissanen, A. Saastamoinen, T. Sonoda, and J. Äystö, Q-values of the superallowed β-Emitters 26 Alm , 42 Sc
and 46 V and their impact on Vud and the unitarity of the CKM matrix,
Phys. Rev.Lett. 97 (2006) 232501.
J. Kinnunen, L.M. Jensen, and P. Törmä: Strongly interacting Fermi gases
with density imbalance, Phys. Rev. Lett. 96, 110403 (2006).
J. Hyväluoma, P. Raiskinmäki, A. Jäsberg, A. Koponen, M. Kataja and
J. Timonen, Simulation of liquid penetration in paper, Phys. Rev. E73,
036705 (2006)
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laitosten välisen nanotutkimus- ja opetusyhteistyön kannalta oli
Hannu Häkkisen nimittäminen laskennallisen nanotieteen professoriksi puoliksi fysiikan ja kemian laitoksille.
Suurenergiafysiikassa tutkimuksen painopisteitä ovat olleet Einsteinin gravitaatiota laajentavat f(R)-mallit, neutriino-oskillaatioiden fysiikka ja ultrarelativististen raskasionitörmäysten fysiikka.
Viimeksi mainittuun on liittynyt valmistautuminen CERN:n LHCkiihdyttimellä piakkoin alkavan Alice-kokeen mittaustulosten analysointiin.
Joulun alla laitoksella koettiin mieleenpainuvia hetkiä, kun pitkäaikainen teoreettisen fysiikan professori Vesa Ruuskanen piti
jäähyväisluentonsa eläkkeelle siirtymisensä johdosta. Vesa on
kuulunut monella tavalla laitoksen keskeisiin henkilöihin niin tutkijana, opettajana kuin hallintotehtävissäkin. Hänen panoksensa
laitoksen opetustoiminnalle ansaitsee erityiskiitoksen.

Department of Physics
The Department of Physics has continued its activities successfully during the year 2006. A new record 14 in the number of
Doctor’s degrees was achieved, and also the number of Master’s degrees was satisfactory, though little short of the goal. The
Center of Excellence (CoE) in nuclear and accelerator based physics started its operation, and the other two main research
areas of the Department, material physics and theoretical high-energy physics were shortlisted in the CoE selection of the
Academy of Finland second time in row. The most serious threat for the research of the Department in the future is the lack
of sufﬁcient funding for developing and acquisition of experimental equipment. In this respect, the donation of the Pelletron
accelerator by the VTT Technical Research Center of Finland was a most welcomed addition to our research facilities.
In teaching, undergraduate and graduate, is excellent, except that
the goal for degrees is too high compared with the teaching personnel. A new system for the selection of doctoral students was
launched with ﬁxed application times and selection criteria. The
high number of doctoral students, about 70, is a very positive fact
but it requires active fund hunting. Almost a half of the masters
graduated in 2005 have started doctoral studies.
The research has maintained its high international level in all three
main research ﬁelds of the Department. One of the highlights
was the front page Nature article on the detailed spectroscopic
measurements of the nobelium isotope 254No carried on in the
accelerator laboratory. The results of this study allow pinpointing
tentatively the location of the so called island of stability. Excellent
news was also the Finland Distinguished Professor Programme
funding obtained for professor Jacek Dobaczewski, who will start
his ﬁve-year term in the Department in 2007.

The interdisciplinary nanoscience research has continued its success. An important event for both nanoresearch and teaching was
the founding of a new professorship in computational nanoscience
and entering of Hannu Häkkinen this position. This professorship
is common for the Departments of Physics and Chemistry.
The main research activities in high-energy physics were focused
on extensions of the Einstein gravity, physics of neutrino oscillations and the physics of ultrarelativistic heavy ion collisions.
Professor of Theoretical Physics Vesa Ruuskanen retired in the
end of the year. He has been for decades a central ﬁgure in the
Department both in research, teaching and administrative tasks.
His contributions to the development of teaching in particular have
been of great importance for the Department and the whole Faculty.
Jukka Maalampi

Fysiikan laitos • Department of Physics JYFL 2006
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

166
12
19
105
26
4

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

531
38
14

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

6,3
5,0

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Ydin- ja kiihdytinfysiikka • Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka • Materials physics
Suurenergiafysiikka • High Energy Physics
Fysiikan opettajien koulutus • Physics teacher training
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Kemian laitos
Laitoksen tutkimustoiminta jatkui aktiivisena ja n. 80 tutkimustulosta raportoitiin korkeatasoisissa julkaisusarjoissa.
Nanoscience hankkeen myötä tutkimuksessa on nähtävissä
yhä selkeämpi suuntaus kohti monitieteellistä, kemia-fysiikka-biologia-ongelmakenttää. Yhteistyön lisääntyminen näkyi
myös tutkimuslaitteiden yhteiskäytön vilkastumisena sekä
yhteisten seminaarien määrän kasvuna. Huolimatta merkittävästä panostuksesta opetuksen kehittämiseen, kemian laitoksen myöntämien tutkintojen lukumäärä jatkoi laskuaan.
Valmistuneiden pieni määrä ei takaa jatkossa riittävää jatkoopiskelija materiaalia korkeatasoisen tutkimuksen tarpeisiin.
Laitoksen tutkimuslaitekantaa vahvistettiin hankkimalla moderni elektronimikroskooppi.
Kemian laitoksen opetus- ja tutkimustoiminta on jakautunut
epäorgaanisen ja analyyttisen kemian, fysikaalisen kemian,
orgaanisen kemian sekä soveltavan kemian laboratorioiden
kesken. Soveltavaa kemiaa lukuun ottamatta laboratoriojako on
perua ajalta, jolloin tieteen kategorisointia pidettiin tärkeänä eikä
monitieteellisyyttä arvostettu. Nykyisin laboratorioiden välinen

tutkimusyhteistyö on vilkasta ja mm. kaksi viimeistä professorirekrytointia on tehty perinteisten laboratorioiden ulkopuolelle
nanotieteeseen ja hybridimateriaalien synteesikemiaan. Laitos
on vahvalla panoksella mukana monitieteellisen Nanotiedekeskuksen (Nanoscience Center, NSC) toiminnassa sekä Uusiutuva
Energia koulutus- ja tutkimushankkeessa. Vuonna 2006 laadittu
tutkimusstrategia nimesi laitoksen tutkimuksen vahvuusalueiksi
supramolekyylikemian ja puukemian.
Tutkimuksen osalta vuoden 2006 tulos oli varsin hyvä. Laitoksen
tutkijat julkaisivat 80 tieteellistä artikkelia referee käytäntöä noudattavissa sarjoissa. Kemian tutkimuksen laajaa kirjoa, tai hienoista proﬁilittomuutta, kuvaa se, että tutkimustuloksia raportoitiin
peräti n. 40 tieteellisessä sarjassa. Tutkimustuloksia julkaistaan
pääasiassa arvostetuissa, korkeatasoissa julkaisusarjoissa, joiden impaktifaktori on keskimäärin lähellä kolmea. Tieteellisen
vaikuttavuutensa perusteella parhaat julkaisufoorumit olivat Angewandte Chemie (2 artikkelia), The Journal of American Chemical Society (1 artikkeli) ja Chemical Communication (3 artikkelia).
Laitoksella pitkään tehtyä fotosynteesin energiansiirtoon liittyvää
tutkimusta kuvattiin laajassa katsausartikkelissa. Muista mielenkiintoisista tutkimustuloksista voidaan mainita NMR-ryhmän
havainto liittyen aminotypen inversion estyneisyyteen eräässä
orgaanisessa yhdisteessä ja painettavaan elektroniikkaan liittyvän hyvin pienikulutuksisen elektrokromisen näytön demonstroiminen. Laserlaboratorion tutkijat julkaisivat mielenkiintoisen
tutkimuksen liittyen koherenttiin ns. anti-Stokes Raman beat
-spektroskopiaan. Soveltava kemia aloitti pyrkimyksensä laajentaa toimintaansa koskemaan entistä näkyvämmin biomassaan
pohjautuvien tuotteiden valmistusta. Tutkimuksen korkeasta tasosta huolimatta laitoksen tutkimusryhmien hankkiman täydentävän tutkimusrahoituksen määrä on kääntynyt laskuun. Ilahduttavaa oli kuitenkin Suomen Akatemian FinNano-ohjelman kautta
saatu merkittävä tutkimusrahoitus.
Opetuksen osalta laitoksen tulos oli vuonna 2006 enintään keskinkertainen. Jo muutaman vuoden jatkunut laskeva suuntaus
myönnettyjen tutkintojen määrissä jatkui, ja laitokselta valmistui
vain 30 ﬁlosoﬁan maisteria ja neljä tohtoria. Maisterien määrä
on puolittunut viidessä vuodessa, mikä ei voi olla vaikuttamatta
jatko-opiskelijoiden rekrytointiin ja sitä kautta myös tutkimustoimintaan tulevina vuosina. Mikäli tutkintomäärät pysyvät alhaisina
tulee laitoksen virkarakennetta arvioida kriittisesti. Pääaineittain
tarkasteltuna suurin pudotus tutkintojen määrässä on koettu
soveltavassa kemiassa. Tehdyn analyysin perusteella opiskelijoiden mielenkiinto jakaantuu entistä tasaisemmin eri pääaineiden välille. Laitos on tiedostanut ongelmansa ja määrätietoinen
ohjelma opintojen alkuvaiheen vaikeuksien helpottamiseksi
käynnistyy vuonna 2007. Muutenkin opetusta on kehitetty, mm.
opetussisältöä uudistamalla ja siirtämällä luennointivastuuta nuoremmille opettajille.
Henrik Kunttu
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Department of Chemistry
The Department continued its research activities successfully during the year 2006. 80 research papers in internationally recognized journals can be considered as a good output.
As inﬂuenced by the Nanoscience project, the research has
been aimed at interdisciplinary topics bringing groups from
chemistry, physics, and biology together. The ﬁrst research
papers from this collaboration appeared. Despite the strong
efforts by the Department to develop its curriculum and
teaching, the number of MSc degrees granted continued to
decrease. The situation is severe, and if permanent, it will
have a negative inﬂuence in the research activities in the
long run. Acquiring a modern electron microscope strengthened the research infrastructure.
The teaching and research activities of the Department are
conceptually divided into four divisions: inorganic and analytical
chemistry, physical chemistry, organic chemistry, and applied
chemistry. However, the boundaries between the disciplines are
not strong, and productive collaboration spreading through the
entire Department is everyday life at the Department. Moreover,
the various research groups have active role in two major interfaculty projects, NanoScience and Renewable Energy. The research strategy of the Department lists supramolecular chemistry
and wood chemistry as the most promising areas of research.
Kemian laitos • Department of Chemistry 2006
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

107
10
21
54
16
5

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

496
30
4

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

4,4
2,5

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

The researchers published their results in more than 40 international journals characterized by an average impact factor near
3. The top papers appeared in Angewandte Chemie, Chemical
Communications, and The Journal of American Chemical Society. In addition, a review article summarizing the extensive series
of investigations of energy transfer in photosynthesis appeared.
Among the other interesting results, a study on steric effects in
nitrogen inversion by the NMR group, and development of novel
electrochromic display by the physical chemists are worth mentioning. The laser group published an interesting report on ultrafast anti-Stokes polarization beat spectroscopy. The research in
applied chemistry, traditionally focused in wood chemistry, was
extended to the development of biomass-based products. The
groups involved in the Nanoscience project received a signiﬁcant
research grant from the FinNano program of the Academy of Finland. However, the general research funding decreased during
the year 2006.
Selected publications
T.J. Toivanen, R. Alén, Variations in the chemical composition within
pine (Pinus sylvestris) trunks determined by diffuse reﬂectance infrared spectroscopy and chemometrics, Cellulose 2006 13: 53-61.
J. Kukkola, J. Knuutinen, J. Paasivirta, S. Herve, P. Pessala, E.
Schultz, Characterization of high molecular mass material in ECF
and TCF bleaching liquors by Py-GC/MS with and without TMAH
methylation, J. Anal. Appl. Pyrolysis 2006 76: 214-221.
R. Gawinecki, E. Kolehmainen, H. Loghmani-Khouzani, B.
Ośmiałowski, T. Lovász, P. Rosa, Effect of π-Electron Delocalization
on Tautomeric Equilibria. Benzoannulated 2-Phenacylpyridines, Eur.
J. Org. Chem. 2006: 2817-2824.
J. Linnanto, J. Korppi-Tommola, Quantum chemical simulation of excited states of chlorophylls, bacteriochlorophylls and their complexes, Phys. Chem. Chem. Phys. 2006 8 663 – 687, invited article.
E. Vehmanen, K. Kelo, J. Rintala, A. Siitonen, M. Pettersson, H.
Kunttu,Structural studies of nanocrystalline nitrogen-helium solids by
Raman spectroscopy, J. Low Temp. Phys. 2006 144: 135-145.
K. Salorinne, M. Nissinen, Synthesis, Characterization and Complexation Properties of Tetramethoxy Resorcinarene Bis-Crown-Ethers,
Org. Lett. 2006 8: 5473-5476.
N.K. Beyeh, M. Kogej, A. Åhman, K. Rissanen, C.A. Schalley, Flying Capsules: Mass Spectrometric Detection of Pyrogallarene and
Resorcinarene Hexamers, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2006: 5214
- 5218.
H. Sopo, J. Sviili, A. Valkonen, R. Sillanpää, Uranyl Ion Complexes
with Aminoalcoholbis(phenolate) [O,N,O,O’] Donor Ligands, Polyhedron 2006 25: 1223-1232.
S. Busi, M. Lahtinen, J. Valkonen, K. Rissanen, Crystal structures
and thermal behavior of bis[dibenzyldimethylammonium]CuBr4, bis[
dibenzyldimethylammonium]CuCl4 and bis[dimethyldi(2-phenylethyl)
ammonium]CuBr4 crystallized from acetonitrile and dilute HX (X=Cl
or Br) solutions, J. Mol. Struc. 2006 794: 277-287.
P.L. Laamanen, S. Busi, M. Lahtinen, R. Matilainen, Separation of
chelating agents as copper complexes by capillary zone electrophoresis using quaternary ammonium bromides as additives in Nmethylformamide, Anal. Chim. Acta 2006 580: 91-98.
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Matematiikan ja
tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella harjoitetaan huippututkimusta ja tarjotaan opetusta monilla matemaattisten tieteiden aloilla. Laitoksen toiminta kattaa monipuolisesti matemaattista analyysia, stokastiikkaa, tilastotiedettä ja data-analyysia.
Vuonna 2006 laitoksen matemaattisen analyysin tutkimusryhmä jatkoi osana Suomen Akatemian huippututkimusyksikköä.
Laitoksen toiminta laajeni toiseenkin huippuyksikköön, sillä tilastotieteen professori Esko Leskinen työskentelee Jyväskylän
yliopiston psykologian laitoksen vetämässä Oppiminen ja motivaatio -tutkimusryhmässä. Vuonna 2006 laitoksella aloitti uutena tilastotieteen professorina Jukka Nyblom. Laitoksen opetuksessa vuonna 2006 korostui uuden tutkintorakenteen ja uusien
tutkintovaatimusten sisäänajo.
Matematiikan tutkimuksen pääalat laitoksella ovat matemaattinen
analyysi ja stokastiikka. Analyysin tutkimus keskittyy erityisesti
geometriseen analyysiin, geometriseen mittateoriaan ja epälineaariseen potentiaaliteoriaan. Laitoksen ja Helsingin yliopiston
matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yhteinen Geometrisen
analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma on Suomen
Akatemian huippuyksikkö vuosina 2002—2007. Stokastiikan
tutkimuksen pääkohteena laitoksella ovat stokastiset prosessit
ja rahoitusmallit sekä adaptiiviset Markovin ketjuihin perustuvat
simulointimenetelmät. Matematiikan opettajien didaktista jatkokoulusta tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa.
Tilastotieteessä laitoksen keskeiset tutkimusalat ovat spatiaalinen tilastotiede, rakenneyhtälö- ja latenttien muuttujien mallit,
aikasarja-analyysi sekä parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät. Aikasarja-analyysin osuus vahvistui merkittävästi,
kun Jukka Nyblom nimitettiin tilastotieteen professoriksi syksyllä
2006.
Laitoksen tutkimustoiminnassa korostuu ulkomaisten tutkijakontaktien merkitys. Erityisesti kansainvälinen post doc -tason tutkijavaihto on kehittynyt. Vuonna 2006 vierailujen lähtö- tai kohdemaita olivat Argentiina, Espanja, Islanti, Iso-Britannia, Kiina,
Ranska ja Yhdysvallat.

Tilastotieteen tutkimuksessa merkittävät sovellukset ovat keskeisiä, ja monialainen yhteistyö on tärkeää. Laitoksen tilastotieteilijät
ovatkin verkottuneet ansiokkaasti sekä tutkimuksessa että opetustyössä. Jatko-opiskelutasolla yhteistyötahoja ovat Jyväskylän
yliopistossa psykologian laitos ja Suomen gerontologian tutkimuskeskus, valtakunnallisella tasolla Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus ja Metsäntutkimuslaitos sekä kansainvälisesti
Rothamsted Research Englannissa. Data-analyysin tutkimusryhmä tekee kehitystyötä teollisuuslaitosten kanssa.
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen opetustyötä vuonna 2006
leimasi uuden tutkintojärjestelmän ja uusien tutkintovaatimusten
sisäänajo. Ensimmäisten kokemusten perusteella uudistukset
ovat onnistuneita ja siirtyminen sujuu opiskelijoiden kannalta
joustavasti. Tästä kertoo sekin, että moni vanhan järjestelmän
aikana aloittanut opiskelija on siirtynyt jatkamaan opintojaan uusien vaatimusten mukaisesti. Uudistuksen yhteydessä on kehitetty opintojen ohjausta. Se on nyt aiempaa systemaattisempaa ja
monivaiheisempaa, mistä on saatu laajalti myönteistä palautetta.

Harri Högmander

Centre of Excellence in Geometric Analysis and Mathematical Physics
The centre is at the ﬁnal stages of its six year existence; 2007 marks the ﬁnal year of the joint project with the analysis group of the
University of Helsinki
The research of the geometric group in Jyväskylä has been and still is wide-ranging. Quasiconformal mappings, which still have a central place, have been applied to material science. Their generalizations, mappings of ﬁnite distortions, are inherent in elasticity theory.
Analysis in metric spaces has been developed in many different aspects. In nonlinear partial differential equations and potential theory,
research has been directed to uniqueness and regularity problems for equations with irregular data and viscosity solutions. Methods of
geometric measure theory have been used to study complicated fractal type objects.
During 2002-2006 altogether 23 PhD degrees have been obtained by graduate students involved in the centre of excellence, 12 of them
in Jyväskylä.
As continuation of the joint project, the research in the new centre of excellence “Analysis and Dynamics Research” begins in 2008. The
new project is again collaboration with the analysis group of the University of Helsinki.
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Department of
Mathematics and Statistics
The research and teaching at the Department of Mathematics and Statistics covers a wide range of mathematical disciplines in mathematical analysis, stochastics, statistics
and data analysis. The research programme of Geometric
Analysis and Mathematical Physics is a Centre of Excellence nominated by the Academy of Finland for the years
2002—2007. The programme is a joint venture with the Department of Mathematics and Statistics of the University of
Helsinki. Jukka Nyblom was appointed as a new professor
in statistics.
The main branches in mathematical research at the department are mathematical analysis and stochastics. The research
in analysis focuses on geometric analysis, geometric measure
theory and nonlinear potential theory. The research in stochastics
concentrates on stochastic processes and ﬁnancing models, and
adaptive Markov chain Monte Carlo. Post graduate education of
mathematics teachers is promoted together with the Department
of Teacher Education of the University of Jyväskylä.
In statistics the research activity focuses on spatial statistics,
structural equation models and latent variable models, time series analysis, and nonparametric and robust multivariate methods. The research and teaching in time series analysis was
strengthened considerably, as Jukka Nyblom was nominated as
a new professor in statistics in 2006.
International contacts are essential in the research of the department. In particular, the post doc level researcher exchange has
developed in recent years. In 2006, there were exchange contacts to Argentina, China, France, Iceland, Spain, UK and USA.
In the research of statistics, relevant applications are of great value. Hence, multidisciplinary cooperation is important. The statisticians at the department have good connections both in research
and teaching. At the post graduate level, there are contacts with
the Department of Psychology and the Finnish Center for Interdisciplinary Gerontology within the University of Jyväskylä, with
the Agrifood Research Finland and the Finnish Forest Research
Institute at the national level, and with Rothamsted Research,
UK, internationally. The research group in data analysis has cooperation with technological industry.

Harri Högmander

Selected publications
K. Aunola, E. Leskinen, and J.-E. Nurmi: Developmental dynamics between mathematical performance, task motivation, and teachers’ goals
during the transition to primary school. Brit. J. Educ. Psych. (2006), 76:
21—40.
M. Bildhauer, M. Fuchs and X. Zhong: On strong solutions of the differential equations modeling the steady ﬂow of certain incompressible generalized Newtonian ﬂuids. Algebra i Analiz 18 (2006), no. 2: 1—23.
C. Geiss and S. Geiss: On an approximation problem for stochastic integrals where random time nets do not help. Stoch. Proc. Appl. 116 (2006):
407—422.
S. Hencl and P. Koskela: Regularity of the inverse of a planar Sobolev
homeomorphism. Arch. Ration. Mech. Anal. 180 (2006), no. 1: 75—95.
E. Järvenpää, M. Järvenpää and M. Leikas: (Non)regularity of projections of measures invariant under geodesic ﬂow. Comm. Math. Phys. 254
(2005), no. 3: 695—717.
P. Juutinen and B. Kawohl: On the evolution governed by the inﬁnity Laplacian. Math. Ann. 335 (2006), no. 4: 819—851.
A. Käenmäki: Geometric rigidity of a class of fractal sets. Math. Nachr. 279
(2006), no. 1—2: 179--187.
K. Rajala: The local homeomorphism property of spatial quasiregular mappings with distortion close to one. Geom. Funct. Anal. 15 (2005), no. 5:
1100—1127.
S. Taskinen, C. Croux, A. Kankainen, E. Ollila and H. Oja: Inﬂuence functions and efﬁciencies of the canonical correlation and vector estimates
based on scatter and shape matrices. J. Multiv. Anal. 97 (2006): 359—
384.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos •
Department of Mathematics and Statistics 2006
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

10
16
31
1
4

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

453
28
3

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

2,4
1,0

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Matemaattinen analyysi • Mathematical analysis
Tilastotiede • Statistics
Stokastiikka • Stochastics
Matematiikan opettajien koulutus • Mathematics teacher training
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Evoluutiotutkimuksen
huippuyksikkö
Akatemianprofessori Rauno Alatalon vetämä Evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö aloitti toimintansa Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella vuonna 2006. Se koostuu kuudesta kansainvälisesti ansioituneesta tutkimusryhmästä, jotka tutkivat evolutiivisia muutoksia aikaansaavaa ekologisten ja geneettisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta. Evolutiivista tietämystä voidaan
hyödyntää, kun etsitään ratkaisuja tuhohyönteisten torjuntaan, riistakantojen hoitoon tai haitallisten loisten vähentämiseen
kalankasvatuslaitoksilla. Tietämystä tarvitaan myös tutkittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonnonpopulaatioissa, lajien ja populaatioiden häviämiseen johtavia tekijöitä tai etsittäessä metsätaloudelle keinoja välttää luonnonpopulaatioiden
liiallista häirintää.
Evoluutio etenee aiemmin luultua nopeammin ja dynaamisemmin. Esimerkiksi säätelygeenien muutokset voivat kiihdyttää
evoluutiota ja myös ympäristötekijöillä on suuri vaikutus geenien
toimintaan. Kvantitatiivisen genetiikan ja ekologian menetelmät
ovat keskeisellä sijalla kun tutkitaan evoluutioon liittyviä kysymyksiä. Molekyyligeneettiset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden
tutkimusten ulottamiseen DNA-tasolle saakka.
Evoluutiotutkimuksessa käytetään useita mallilajeja. Tutkimme
elinkykyyn vaikuttavien ominaisuuksien geneettistä muuntelua
ja taustaa mm. mahlakärpästen, kotiloiden, teerien, harakoiden,
metsämyyrien ja sisiliskojen avulla. Varoitusvärilliseen saaliiseen
kohdistuvien valintapaineiden tutkimiseen olemme luoneet symboleihin perustuvan keinomaailman. Symbolien käyttö värien sijaan mahdollistaa huomiota herättävien värisignaalien tutkimisen
tilanteessa, jossa saaliin ja saalistajan yhteisevoluutio on minimoitu. Bakteerit ja alkueliöt sekä kotilot loisineen ovat keskeisiä
tutkimuskohteita jäljittäessämme valinnan vaikutusta peto-saalisja isäntä-loisyhteisevoluutioon. Koloradonkuoriaisen leviämiskykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittäminen auttaa suunniteltaessa
tuhohyönteisten torjuntaa. Esimerkiksi perhosten leviämiskykyä
ja muita ekologisia tekijöitä tutkimalla selvitämme lajien uhanalaisuuteen johtavia syitä.

Anneli Hoikkala

Evoluutiotutkimuksen huippuyksikön ryhmänjohtajat:
Akatemian Professori Rauno Alatalo (yksikön johtaja), Professori
Anneli Hoikkala (yksikön varajohtaja), Professori Jukka Jokela,
Akatemiatutkija Janne Kotiaho, Professori Johanna Mappes ja
Akatemiatutkija Tapio Mappes.
Team leaders in the Centre of Excellence in Evolutionary Research: Academy Professori Rauno Alatalo (leader of the Centre),
Professor Anneli Hoikkala (deputy leader of the Centre), Professor Jukka Jokela, Academy Researcher Janne Kotiaho, Professor Johanna Mappes and Academy Researcher Tapio Mappes.
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Centre of Excellence
in Evolutionary Research
Centre of Excellence in Evolutionary Research, led by Academy Professor Rauno Alatalo, started at the Department of Bio- and
Environmental Sciences in 2006. It 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 Unit is to develop evolutionary research into a predictive science that can be directed to problem solving in a variety of ecological issues including
applied disciplines. These include identifying management solutions for hunting and for control of agricultural pest species,
developing protocols to prevent harmful effects of parasite species in ﬁsh farming, understanding the role of evolutionary time
lags caused by phenological mismatching during climate change, and identifying the role of life-history traits in population
decline and extinctions.
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.
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.

• What maintains genetic variation in ﬁtness related traits
and how does this relate to sexual selection?
• What is the genetic architecture of traits?
• What is the role of gene-interactions and indirect genetic
effects, such as maternal effects, on trait evolution?
• How did conspicuous signalling initially evolve?
• How does selection operate in host-parasite and predatorprey co-evolution?
• What maintains alternative life history strategies?

Kuva/Photo: Professor Jukka Jokela
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Ydin- ja kiihdytinfysiikan
huippuyksikkö
Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö käsittää Jyväskylän
yliopiston fysiikan laitoksen (JYFL) kokeellisen ja teoreettisen ydinfysiikan perustutkimuksen sekä kiihdytintekniikan
ja ionisuihkujen käytännön sovellusten kehittämisen.

Huippuyksikkö osallistuu eurooppalaisten radioaktiivisia suihkuja
käyttävien tulevaisuuden infrastruktuurien suunnitteluun. Eräät
huippuyksikön yhteiseurooppalaiset tutkimushankkeet muodostavat osan Fysiikan tutkimuslaitoksen (HIP) ohjelmasta.

Suomen Akatemia nimitti Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikön
vuosiksi 2006-2011. Yksikössä on kahdeksan tutkimusryhmää,
joista useimmat käyttävät tutkimukseensa JYFL:n kiihdytinlaboratorion laitteistoja ja syklotronilla tuotettuja kevyt- ja raskasionisuihkuja. Teoriaryhmää tulee vuonna 2007 edelleen vahvistamaan
Suomen Akatemian nimittämä vieraileva FiDiPro- professori.

JYFL:n kiihdytinlaboratorio on yksi niistä Euroopan kahdeksasta
ydinfysiikan laboratoriosta, joiden toiminta eurooppalaisten tutkijoiden käyttämänä laitoksena on yhdistetty Euroopan Unionin
integroiduksi infrastruktuuriprojektiksi.

Huippuyksikkö toimii kansallisena ionisuihkujen ja säteilyn käytön
osaamis- ja koulutuskeskuksena. Kiihdytinlaboratorion kokeisiin
osallistuu vuosittain noin 200 ulkomaista tutkijaa. Ulkomaisten
laiteinvestointien arvo on useita miljoonia euroja.

JYFL:n laaja-alaisen koulutusohjelman sekä tutkimusryhmien
tarjoamien laitteiden suunnittelu- ja rakennustyön ansiosta huippuyksikkö toimii ihanteellisena nuorten tutkijoiden koulutuskeskuksena. Sen tohtorikoulutus on osa JYFL:n koordinoiman kansallisen hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulun toimintaa.

YDIN- JA KIIHDYTINFYSIIKAN HUIPPUYKSIKKÖ
• 8 tutkimusryhmää
• 23 tohtoritasoista tutkijaa
• 26 tohtorikoulutettavaa
• 9 teknisen alan työntekijää
Laitteistot:
• Ionilähteet ja K130 -syklotroni kevyt- ja raskasionisuihkujen
tuottamiseksi
• IGISOL ioniohjaimellinen massaerotin, ioniloukut ja laserlaitteistot
• Rekyylinerotin gamma- ja hiukkasspektrometreineen
• Suihkulinjat reaktiotutkimusta ja sovelluksia varten

• Miten alkuaineet ovat syntyneet ?
• Kuinka monesta protonista ja neutronista ydin voi

rakentua?
• Miten ytimen kollektiiviset ominaisuudet liittyvät

protonien ja neutronien liikkeeseen?
• Mikä on ytimen merkitys neutriinon massan ja

pimeän aineen havaitsemisessa?
• Kuinka kiihdytettyjä ioneja voidaan käyttää elektronii-

kan säteilynkeston testaamiseen ja nanorakenteiden
tuottamiseen ?
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Centre of Excellence in Nuclear
and Accelerator Based Physics
COE IN NUCLEAR AND ACCELERATOR
BASED PHYSICS
• 8 Research teams
• 23 PhD level researchers
• 26 Post graduate students
• 9 Technicians
Facilities
• K130 cyclotron delivering a large variety of low- and
high-energy ion beams
• IGISOL facility for low-energy radioactive ion beams,
laser systems and ion traps
• Recoil separator with detector systems for tagging
experiments
• Experimental facilities for reaction studies and applications
• Pelletron accelerator for materials research

The Finnish Centre of Excellence in Nuclear and Accelerator
Based Physics was nominated by the Academy of Finland
for the period of 2006-2011. It 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 Finnish Centre of Excellence (CoE) in Nuclear and Accelerator Based Physics was nominated by the Academy of Finland
for the period of 2006-2011. It involves research carried out by
eight teams at the Department of Physics of the University of
Jyväskylä (JYFL). Most of these teams utilize the large variety
of ion beams available at the Accelerator Laboratory of JYFL, for
basic nuclear physics research and application. New research directions in accelerator based materials physics and high-energy
physics are also included. Theoretical support is provided by the
theory team of the CoE, which will be soon strengthened via the
FiDiPro programme of the Academy of Finland.
The CoE programme has a strong collaborative international
character. Individual research contacts form the backbone of
collaborations creating exchange programmes with a signiﬁcant
transfer of scientists and equipment to the Department of Physics.
The CoE plays an active role in coordination of European nuclear
physics. It also participates in the development and research work
related to the new European radioactive ion-beam facilities.
The Accelerator Laboratory is one of the eight major European
nuclear physics infrastructures, whose action is concerted
through an EU-Integrated Infrastructure Initiative project and it
also has the status of an ESA-coordinated irradiation facility.
The comprehensive education programme in physics at JYFL
and continuous development and construction work by the teams
at the Accelerator Laboratory makes the CoE an ideal training
site for young researchers. PhD education within the CoE is an
essential part of the national Graduate School in Particle and
Nuclear Physics, which is coordinated by the Department of
Physics.

• Where are the limits of existence for atomic nuclei?
• How were the chemical elements created in the universe?
• How can collective phenomena be explained
from the motion of individual nucleons?
• What is the role of nuclei in the neutrino-mass and
in dark-matter detection?
• How can energetic ion beams be used to test electronic
components and fabricate nanostructures?
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Teams ready for
nanoscience and technology
The Nanoscience Center (NSC) at the University of Jyväskylä
is a group of people, about 120 researchers led by 13 professors with a science background in biology, chemistry
or physics, which makes efﬁcient use of common research
laboratories, shared ofﬁces and the coffee room. After two
years of operation several new exciting projects where researchers from different disciplines have joined their forces
to reach a common goal. Especially teams focusing on molecule - nanostructure functions, such as DNA conductivity,
molecular transport in viruses and cells, dye sensitized nanoparticles, surface plasmons and molecular interactions in
carbon nanotubes have made progress. Personal multidisciplinary education in nanosciences is provided for master
and doctoral students. NSC is also a platform for spin-off
companies and provides multilevel service of nanotechnology R&D activities for companies.
The research strengths at the NSC are supramolecular chemistry
and synthesis of macromolecules, nano- and molecular electronics, quantum phenomena in nano- and mesoscopic systems,
nanotubes and their applications, molecular interactions in cells
and viruses, theory and modeling of nanoparticles, catalysis and
atomic clusters. Research applications include novel solar cells,
ﬂexible displays, sensors and nanoelectronics applications, novel
mass fabrication techniques (e.g. utilizing self assembly or roll
to roll methods), advanced solutions for energy technology, active coatings and bio-applications, such as controlled transport of
target molecules (such as drug molecules, proteins and viruses)
inside the cell and in the cell membrane.
Teaching of nanoscience has an interdisciplinary approach. Students are encouraged to acquire solid fundamental knowledge
in physics, chemistry and biology during the two initial years of
study followed by deepening their knowledge in their major and
by undertaking the nanoscience Masters program. The Masters
thesis will be a topic in nanosciences in the ﬁeld of the major.
Teaching provides an excellent basis for doctoral studies and is
open to students from Finland and abroad. A new study program
for B.Sc. in nanosciences will be launched in autumn 2007.
NSC coordinates also the Finnish National Graduate School in
Nanoscience (NGS-NANO), which was founded in 2005. The
PhD students are given in depth education in nanoscience that
is built on the knowledge base acquired by the student for her/his
Masters Degree. The Ph.D. Thesis in most cases will be made in
interdisciplinary research teams at the NSC. It is highly recommended that part of the Ph.D. course work and research takes
place in laboratories outside Finland. The international Jyväskylä
Summer School provides annual international nanoscience training in the form of intensive special courses. The annual two-day
seminar in late October, the Nanoscience Days, has become a
regular meeting place for Finnish, Scandinavian and Baltic researchers and graduate students, featuring world leading scientists as speakers and gathering an audience of some 150 people.
Next Nanoscience Days takes place October 25.- 26. 2007.
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Research facilities
The research facilities at the NSC have been designed to serve
the entire multidisciplinary research consortium. Focus is put on
advanced lithographic methods, nanometer resolution microscopies (AFMs, confocal and SNOM), low temperature instrumentation in shielded environments, optical and laser spectroscopy and
efﬁcient parallel computing.
• The research groups have an access to a 200 m2 clean room
for lithography. Processing facilities include, SEMs for e-beam
writing, UHV evaporator, sputtering, reactive ion etchers,
chemical vapour deposition (CVD) and e-beam writer. Low
temperature facilities include seven home-built PDR-50 dilution refrigerators (50 mK) and state of art dilution refrigerator
(7mK).
• Spectroscopic methods include UV-vis, IR, CD and Raman
spectrometers. Laser methods include plasma emission spectroscopy and femtosecond lasers operating from UV to mid-IR
down to 20 fs time resolution for the study of real-time molecular dynamics. For structural characterization of molecules a
modern single crystal X-ray diffractometer is used.
• Equipment for study of biosystems include a virus and cell
culture laboratory, a TEM, a ﬂuorescence correlation spectrometer and a confocal microscope. In addition, NSC has
free access to the research equipment of the departments of
physics, chemistry and biology.

Supercomputing and nanoscience
At the end of 2006, Nanoscience Center purchased high-end computing capacity to meet the
growing demands of computational nanoscience
at the University of Jyväskylä (SGI Altix 4700 parallel server with 96 computing units and 192 GB
shared memory). The new capacity will be used
by several theory and computational groups.
Studies include dynamic processes in nanoparticles at the quantum level, DFT calculations of
metal clusters, quantum chemical studies of large
molecules, molecule surface interactions, surface
catalysis, study of quantum ﬂuids and diffusion
and ﬂow in porous materials.
Jouko Korppi-Tommola

Nanotechnology transfer
Nanotechnology is recognized as one of the emerging ﬁelds that will have a strong impact in many industrial sectors. It has been realized that many Finnish companies have a genuine interest to explore and utilize the new potential. To reduce the company threshold in
entering the ﬁeld NSC offers its expertise in the form of tailored measurements, R&D projects and technology road mapping services.
The third ﬂoor of the NSC offers rental space for spin-off companies or for companies that want to make use of the infrastructure of NSC.
In the same ﬂoor the industrial liason and national and EU funding expert of NSC are located together with the operative head of the
national nanotechnology development cluster program.
In February 2006 a pilot technology road mapping project for paper industry was initiated. The intention was to ﬁnd directions of applied
research at NSC by combining the expertise of Nanoscience Center, the industrial needs and the market demands. The following ﬂow
graph schematically summarizes the possibilities.

Riikka Reitzer
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Recent highlights at NSC
Prof. Päivi Törmä has been awarded from her theoretical research on ultracold Fermionic atoms in 2005. She was one of
the 25 awardees to receive the European Young Investigator
Award of 1,25 milj. €. In their research on ‘Nanoscale quantum systems interacting with ﬁelds: ultracold gases and
molecular electronics’ the focus is on manipulation of such
systems by electromagnetic ﬁelds.
The research on ultracold Fermionic atoms is theoretical. A
theory of ﬁeld-matter interactions in these systems beyond the
ﬁrst approximations will be developed, in order to allow accurate
quantitative comparison between experiment and theory. Possibilities will be explored to compare different BEC-BCS cross-over
models, and novel quantum states in various geometries e.g.
provided by optical lattices. The research on molecular electronics is experimental. A novel methodology for the research will be
developed by combining manipulation of molecules with on-chip
nanoscale electric, magnetic and light ﬁelds, together with utilization of molecular self-assembly. The molecules considered are
DNA and other macromolecules.

Planar gold cluster
Recent collaborative research effort between Prof. Hannu Häkkinen’s group at the NSC and the group of Dr. Moseler at the
Fraunhofer Institute in Freiburg, Germany has shown that nanometer-sized gold particles exhibit two co-existing liquid phases at
elevated temperatures: two-dimensional and three-dimensional.
The structure that is experimentally observed at low temperatures
is predicted to depend on kinetic factors that deﬁne the thermodynamically preferred structure base upon cooling, and that can
vary with the experimental conditions. The research was published in Physical Review Letters and highlighted in Nature Nanotechnology in January 2007 (see Phys. Rev. Lett. 98, 015701
(2007) and http://www.nature.com/nnano/reshigh/2007/0107/full/
nnano.2007.6.html).

RESEARCH HIGHLIGHTS
Carbon Nanotubes as Electrodes for Dielectrophoresis
of DNA

Innovations
The most exciting commercial innovation from NSC (Prof. Jorma
Virtanen) that came public in late 2005 was the development of
carbon nanotube re-enforced epoxy material HYPTONITETM by
the local spin-off company NanoLab Systems Inc.

Professor Päivi Törmä and her nanoelectronics group presented
the ﬁrst demonstration of dielectrophoresis of nanoscale molecules (short DNA) using a carbon nanotube as an electrode.
For the ﬁrst time the trapping of DNA molecules, of ~50 and ~360
nm in contour length, to the end of a carbon nanotube which has
100 nm scale separation from a metal electrode took place. The
group quantitatively veriﬁed the superior performance of carbon
nanotube electrodes compared to lithographically fabricated nanoelectrodes and analyzed the data by ﬁnite-element method
simulations Quantitative analysis of the trapping process was
done using in situ confocal ﬂuorescence microscopy. Analysis
reveals information about DNA polarizability as a function of frequency, which is essential, e.g., for applications utilizing dielectrophoresis based trapping and manipulation of DNA. (Nano Lett., 6
(7), 1339 -1343, 2006.)
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Innovation combined the new potential of Bayer Materials Research Inc. to produce multi-walled carbon nanotubes at ton
scale and the local expertise to chemically modify the tubes to
allow them cross link during the epoxy polymerization reaction.
A black material having considerably improved strength and ﬂexibility as compared to traditional epoxy was created. Material was
quickly transferred in manufacture of hockey sticks and won the
innovation price at the Tokyo Nanotechnology fair in Dec 2005
and at the Helsinki Nanotechnology in Northern Europe conference in the spring 2006. A company Amroy Europe Inc. was then
established for production and promotion the use of the material
in boats, conducting paints, as coatings, telecommunication industry, etc. (http://www.amroyinc.com)
Jouko Korppi-Tommola

Dynamics of viral proteins in cell nucleus
The group of Dr. Maija Vihinen-Ranta studied positioning and dynamic interactions of viral proteins with the nuclear substructure.
Such interactions play an important role during infection with DNA
viruses. Photobleaching measurements in living cells demonstrated
that parvoviral protein is not freely diffusing in the nucleus but undergoes transient interactions with nuclear compartments. The studies
revealed for the ﬁrst time the shuttling of a parvoviral protein between
the nucleus and the cytoplasm. A theoretical diffusion model allowing for transient intranuclear interactions of the viral protein nicely
explains the experimentally recorded anomalous of kinetic photobleaching results. The research was a result of work conducted by a
team of biologists, physicists and nanoscientists. (Cellular Microbiology, in revision Jan2007).

Dynamic
confocal bio-imaging
An interdisciplinary group of researchers from the University of Turku
(Prof. Jyrki Heino) and NSC (Dr. Varpu Marjomäki) at the Univerity of Jyväskylä, together with their collaborators abroad developed BioImageXD
open source software for multidimensional image visualization, processing
and analysis. The software has functionality similar to licensed commercial software packages, and provides a platform for rapid implementation
of new and existing methods for visualization and analysis of image data.
BioImageXD is written in Python and C++, using wxPython for the GUI, and
leverages the power of the Visualisation Toolkit (VTK) for multi dimensional
image processing and 3D volume rendering. BioImageXD is fully cross
platform by design, running on WindowsXP, Linux, Mac OSX and UNIX.
(see Microscopy Today, 14(3),12-16.)
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Energian kallistuminen ja ilmastomuutos vauhdittavat uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämistä
Uusiutuvien energialähteiden ja niiden hyödyntämiseen liittyvien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämisen merkitys on
korostunut viime vuosina entisestään niin globaalisti kuin kansallisestikin pyrittäessä vähentämään riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista ja siten hidastamaan ilmastonmuutosta. Taustalla ovat energian nopeasti kasvavan kysynnän ja hintojen nousun ohella havainnot ilmastonmuutoksen ympäristövaikutuksista ja arviot niiden jättimäisistä taloudellisista seuraamuksista.
Jyväskylän yliopisto on kehityksessä vahvasti mukana juuri vakinaistetulla uusiutuvan energian ohjelmallaan.
Jyväskylän yliopiston perinteet energiaan liittyvässä tutkimuksessa, vahvistuivat vuonna 2003 monitieteisen uusiutuvan energian koulutus- ja tutkimusohjelman (UE-ohjelma) käynnistyttyä.
Kolmen tiedekunnan yhteistä määräaikaista hanketta ovat rahoittaneet EU:n rakennerahastot, Länsi-Suomen lääninhallitus,
Jyväskylän Teknologiakeskus sekä monet alueen kunnat ja yritykset. Vuonna 2006 ohjelma vakinaistui ja sille saatiin virallisen
maisteriohjelman status.
Monitieteinen UE-ohjelma nojaa matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan antamaan koulutukseen ja tutkimukseen fysiikan,
kemian ja ympäristötieteen aloilla, mutta myös taloustieteiden
ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien osuus on merkittävä. Opiskelijat valmistuvat maistereiksi omasta tiedekunnastaan erikoisalanaan uusiutuva energia. UE-ohjelmasta on tähän mennessä
valmistunut viisitoista maisteria ja parikymmentä on kirjoittamassa lopputöitään. Pro gradujen aiheet ovat liikkuneet pienpolton
hiukkasista ja aurinkokennoista aina valtakunnan tason energiarakenteisiin ja usein töitä on toteutettu yhdessä yritysten tai
kuntien kanssa. Valmistuneet ovat työllistyneet mm. energia-alan
konsulttitehtäviin, oman alansa ammattitehtäviin, tutkijoiksi ja jatko-opiskelijoiksi, sekä kunnallisiin tehtäviin.
Tutkimuksessa tavoitteena on kehittää pienimuotoisia integroituja järjestelmiä, jotka soveltuvat hajautettuun energian
tuotantoon. Esimerkkeinä mainittakoon mm. biokaasun tuotto
yhdistettynä paikalliseen käyttöön (lämmitys, sähkö, liikenne),
mikrokokoluokan yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto,
aurinkolämmön yhdistäminen pelletti- tai maalämpöön ja aurinkolämmön käyttö biomassan
kuivatuksessa. Näkyviä demonstraatioita on
toteutunut mm. Viitasaaren ABC-liikennemyymälässä,
Saarijärven koulukeskuksessa sekä Vaajakosken
UE-laboratoriossa.
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Kaikki nämä kohteet tuottavat jatkuvasti mittaustietoa, toteutettujen UE-ratkaisujen toimivuudesta pohjoisissa oloissa käyttäjien,
koulutuksen ja tutkimuksen käyttöön. Uutta aluevaltausta odotetaan energiataloudellisesti kestävällä tavalla toteutettavasta
alueellisesta rakentamisesta.
Taloustieteiden tutkimus keskittyy uusiutuviin energialähteisiin
pohjautuvien energiaratkaisujen synnyttämiin uusiin liiketoimintamalleihin sekä muuttuvan energiasektorin (erityisesti päästökaupan ja energiaverotuksen) vaikutuksiin yritysten kilpailukykyyn,
erityisesti kotimaisen, paljon energiaa käyttävän teollisuuden
kilpailukyvyn kannalta. Yhteiskuntatieteiden tutkijat keskittyvät
selvittämään paikallisten yhdyskuntien valmiuksia soveltaa uusiutuvan energian innovaatioita.
Jyväskylän yliopistossa suoritettava UE-tutkimus sai varsin
myönteisen arvion Suomen Akatemian valtakunnallisessa energiatutkimuksen arvioinnissa. Kuluvan vuoden aikana yhteistyö
Keski-Suomen yritysten ja kuntien kanssa on tiivistynyt entisestään. Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan energiatoimijoiden kanssa on
ollut vilkasta, eikä vähiten kansallisen energia osaamisklusterin
valmistelutyössä. Valtakunnallisen energiatieteen ja -tekniikan
tutkijakoulun toimintaan Jyväskylä UE-tutkijat ovat osallistuneet
aktiivisesti. (www.uusiutuvaenergia.ﬁ)
Jukka Rintala
Jouko Korppi-Tommola

Energy bill and
climate change
boost renewable
energy research
The role of renewable energy and its development is experiencing a boost, both globally and nationally, as the understanding
of the impact of use of fossil fuels in climate change is becoming clearer. Continuously increasing demand of fossil fuels,
especially oil, means increasing prices. Ever more convincing evidence on climate change and the predictions of its gigantic
economical impacts have made both industry and governments to take measures towards more sustainable life. The renewable energy program at the University of Jyväskylä is there to keep up with these new developments.
The multidisciplinary renewable energy (RE) program relies on
basic teaching given at the Faculties of Mathematics and Science, Economics and Social Sciences. To obtain their masters
degrees all students after their third year have to take the RE
teaching program but after ﬁnishing their course and lab work
they return to do their masters Thesis’s to their own departments.
The topics of the Thesis have ranged from particle emissions,
solar energy, to energy business. The graduate students (15 so
far) have found work as energy consultants, municipal ofﬁcers,
researchers and in graduate programs.
Research work has a focus on small-scale integrated energy systems suitable for distributed energy applications. Topics include
biogas production for local use (heat, electricity and vehicles),
pellet fuelled micro-CHP boilers, combining pellet or heat pumps
with solar heat collectors and solar drying of biomass. Most visible realizations so far have been the ABC-service station at Viitasaari, high efﬁciency HIT-PV system in Saarijärvi School Centre
and the Vaajakoski RE-laboratory for solar heat and micro-CHP
research. All these sites produce continuously information on the
performance of each RE solution at Nordic latitudes for the users,
teaching and research. An emerging ﬁeld of research is regional
construction planning towards sustainable energy use.

The School of Economics is focusing in analysis of new business
opportunities where renewable energy brings in a new feature
and impact of changing energy market on energy intensive industry (taxes and emission trade). Researchers at social sciences
study the conditions for small societies (townships, villages) to
adopt renewable energy in their everyday life.
The renewable energy research was very positively evaluated
in a recent national energy research evaluation by Academy of
Finland. Co-operation with local companies and communities
has clearly intensiﬁed during the last year. Also cross regional
co-operation with Southern-Botnia region has been intensive.
National gradate school for energy science and technology has
become also an important partner in post graduate training of our
students.
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Ydinfysiikan huippuyksikön
tutkimus NATURE-lehdessä
Kiihdytinlaboratorion tutkimusryhmien ja useiden ulkomaisten yhteistyökumppaneiden työn tuloksena on saatu raskaimpien tunnettujen ytimien rakenteesta uutta tietoa, joka auttaa tekemään
entistä tarkempia ennusteita ydinkartan loppupäästä ja yliraskaiden ytimien ominaisuuksista.
Kiihdytinlaboratoriossa tehtävän ydinfysiikan perustutkimuksen
painopisteala on eksoottisten ytimien rakennetutkimus. Eksoottisten ytimien protoni- ja neutroniluvut poikkeavat hyvin paljon
luonnossa esiintyvien ytimien vastaavista luvuista, ja niitä on
vaikea valmistaa ja tutkia. Niistä saadaan kuitenkin tärkeää tietoa
luonnon perusvuorovaikutuksista, koska hiukkasten välisten voimien tietyt ominaisuudet korostuvat niissä.
Yksi kilpailluimmista alueista eksoottisten ytimien alalla on uusien
alkuaineiden tutkimus. Uusien alkuaineiden alueella lähestytään
rajaa, jolla ytimen sähkövarauksellisten protonien väliset hylkivät
voimat kokonaan estävät ytimien synnyn ja olemassaolon. Kiih-

dytinlaboratorion RITU-erotin suunniteltiin ja rakennettiin 1990-luvulla raskaiden ja uusien alkuaineiden rakennetutkimuksiin. Joitakin vuosia sitten RITU:n ilmaisinlaitteistoksi saatiin brittiläisten
yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteishankkeena suunniteltu ja
rakennettu GREAT-ilmaisin ja uudenlainen tiedonkeruujärjestelmä.
Ydinrakenneteorioiden mukaan nykyään tunnetun ydinkartan jatkeena on suhteellisen pysyvien yliraskaiden ytimien alue, jonka
keskipiste on eri teorioiden mukaan protoniluvun 114-126 alueella. RITU-GREAT-yhdistelmällä on Jyväskylässä nyt saatu ensimmäistä kertaa isotoopin 254No (protoniluku 102) viritystilojen rakenteesta varmaa tietoa, joka auttaa tarkentamaan yliraskaiden
alkuaineiden ydinrakenneteorioita.
Viitteet: NATURE 442 (2006) 896; Helsingin Sanomat, Tiede ja
Luonto 26.9.2006

Research performed at the Centre of Excellence
in Nuclear Physics published in NATURE
Research carried out by teams working in the Accelerator Laboratory in collaboration with several foreign groups has resulted
in new information being collected on the structure of heaviest
known nuclei. Such knowledge helps in making improved predictions about the upper end of the periodic table and properties of
superheavy nuclei.
One of the main objectives of research performed in the Accelerator Laboratory is to understand the structure of exotic nuclei. The
proton and neutron numbers of exotic nuclei differ signiﬁcantly
from those of nuclei found in nature, and their synthesis and study
is difﬁcult. They provide, however, important knowledge on fundamental interactions, because certain properties of the forces acting between nucleons are enhanced in nuclei far-from-stability.
The study of new elements is one of the most competitive ﬁelds
as far as exotic nuclei are concerned. Here, one approaches the
borderline beyond which electrostatic repulsion between protons
completely prevents the formation and survival of nuclei. The
RITU separator was designed and constructed in the 1990’s
for structure studies of heavy and new elements. Recently, the
GREAT detector setup together with a novel data acquisition system which were designed and constructed as a joint effort of U.K.
universities and research institutes, was installed at RITU.
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According to nuclear structure theories, beyond the presently
known chart of nuclei there is a region of relatively stable superheavy elements situated around proton number 114-126,
depending on the theory used. Using RITU in conjunction with
GREAT it has now been possible for the ﬁrst time to acquire
unequivocal information on excited states of the nuclide 254No
(proton number 102) which will help to develop nuclear structure
theories of superheavy elements.
Ref: NATURE 442 (2006) 896

Matti Leino
Paul Greenlees

Tilastotiede, teoriaa
ja sovelluksia
Tilastotieteilijät voidaan jakaa monella tavalla esim. teoreetikkoihin ja soveltajiin. Akateemiset tilastotieteilijät ovat useinkin teoreetikkoja, mikä liittynee siihen, että he ovat useimmiten jossakin
vaiheessa vaihtaneet kiinnostuksensa matematiikasta tilastotieteeseen. Teoreetikkojen julkaisut näyttävät ulkopuolisen silmissä
usein samannäköisiltä kuin matemaatikkojen julkaisut, vaikka
matemaatikot ja tilastotieteilijät itse yleensä huomaavat helposti
kummasta alasta on kysymys. Tilastotieteen ja matematiikan yhteyttä tietysti vahvistaa nykyinen suuntaus, jossa matemaatikot
ja tilastotieteilijät muodostavat yhteisen laitoksen, mikä ei ole
maailmallakaan tavatonta.
Tärkein tekijä, joka erottaa tilastotieteen (teoreettisenkin) matematiikasta, ovat sovellukset. En tarkoita tällä tietenkään sitä, että
matematiikalla ei olisi sovelluksia tai sitä, etteivätkö matemaatikot olisi kiinnostuneita sovelluksista (monet ovat). Tarkoitan sitä,
että tilastotiedettä ei olisi olemassa ilman sovelluksia. Sen sijaan
sovelluksista riippumaton matematiikka voi menestyä mainiosti.
Puhtaana matematiikan harjoituksena tilastotiede ei ole kiinnostavaa. Sanon näin, vaikka oma tilastolliseen testiteoriaan ja robusteihin menetelmiin keskittynyt tutkimukseni on ennen kaikkea
teoreettisen tilastotieteen piiriin kuuluvaa, ja vaikka siinä on erityisesti kiehtonut matemaattisten ongelmien ratkaiseminen. Olen
kuitenkin yrittänyt pitäytyä sellaisissa teoreettisissa ongelmissa,
joissa sovellukset ovat ainakin jokseenkin selvästi näköpiirissä.
Viime aikoina näitä ovat olleet monimuuttujaisen aikasarjaanalyysin ns. yhteisintegroituvuuteen ja rahoitusaikasarjojen
volatiliteetin estimoimiseen ja ennustamiseen liittyvät ongelmat.
Aivan toisenlaisia metodisia ongelmia on tarjonnut parhaillaan
käynnissä oleva sovelluslähtöinen yhteistyö metsikkötunnusten
jakauman estimoimiseksi toisaalta helposti saatavien agregaattitietojen pohjalta ja toisaalta laser-mittausten perusteella.
Vaikka akateemiset tilastotieteilijät ovat useinkin teoreetikkoja, he
kuitenkin kouluttavat tilastotieteilijöitä enimmäkseen akateemisen
maailman ulkopuolisiin tehtäviin. Menetyksellinen toiminta näissä
tehtävissä edellyttää kuitenkin vankkaa teoreettista tietämystä.
Monet luontevat tilastotieteilijän tehtävät ovat yhteistyötä muiden
alojen tutkijoiden kanssa. Tasavertainen työskentely tällaisessa
ympäristössä oikeastaan edellyttää omaa tutkimuskokemusta.
Tilastotieteen tohtoreilla onkin kysyntää myös akatemioiden ulkopuolella.

Statistics, Theory
and Applications
Statisticians may be classiﬁed in many ways, e.g. into theoreticians and appliers. Aca-demic statisticians are mostly theoreticians, who in many cases have moved from mathematics to
statistics. In the eyes of an outsider theoretical statistical articles
appear to be quite similar to the mathematicians’ articles, though
statisticians and mathematicians themselves are likely to see
clear differences. The connection between both scientiﬁc ﬁelds is
naturally strengthened by the fact that not so rarely statisticians
and mathemati-cians live together in the same department.
Nevertheless, applications are quintessence of statistics as a
whole without which it cannot survive. On the other hand, mathematics may well be successful independently from applications.
As a pure mathematical exercise statistics is not even interesting.
This is my conviction, although my research, focused on statistical test theory and robust methods belongs plainly to theoretical
statistics. However, I have tried to keep to such theoretical problems, where applications are not too remote. In recent years my
research has been directed towards multivariate time series and
ﬁnancial time series. Entirely different methodological problems
have come up in the applied problems where forest parameters
are retrieved from the aggregate characteristic or laser measurements.
Jukka Nyblom

Jukka Nyblom nimitettiin tilastotieteen professoriksi 1.8.2006
alkaen. Hän on suorittanut ﬁlosoﬁan kandidaatin tutkinnon 1974
Tampereen yliopistossa ja ﬁlosoﬁan tohtorin tutkinnon Joensuun
yliopistossa. Tutkimus- ja opetusviroissa hän on toiminut mm.
Vaasan korkeakoulussa, Tampereen yliopistossa, Tukholman
kauppakorkeakoulussa ja ennen Jyväskylän yliopistoon siirtymistään tilastotieteen professorina Joensuun yliopistossa.
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Konneveden tutkimusasemalla
optimistisen kehityksen vuosi
Frakit ja hienot iltapuvut ovat alkaneet yleistyä Konneveden
tutkimusasemalla. Tähän on syynä tutkimusaseman kehittämisen yksi virtanpylväs, kunnollisen luentosalin saaminen. Ensimmäinen väitöstilaisuus ja karonkka järjestettiin
toukokuussa 2006, kolme päivää luentosalin valmistumisen
jälkeen.

Väitösjuhlien järjestäminen Konnevedellä on pieni, mutta tärkeä
muutos. Tutkimusaseman toiminnan kaksi perinteistä kivijalkaa,
bio- ja ympäristötieteen laitoksen korkeatasoisen tutkimuksen ja
kurssitoiminnan puitteiden luominen seisovat edelleen tukevasti. Tästä esimerkkinä kolme korkeatasoista väitöskirjaa vuonna
2006. Näiden kivijalkojen päälle hahmottelemme uudessa strategiassa koko yliopiston koulutus-, kokous- ja kurssitoimintaa. Tutkimustoiminnan tilaratkaisut ovat pääasiallisesti erittäin hyvässä
kunnossa. ”Koko yliopiston tutkimusaseman” luonti vaatii vielä
ruokailu- ja majoituspalvelujen saamista samalle tasolle, mihin
uusi luentosali antaa mahdollisuuden.
Suomessa on kansainvälisesti ainutlaatuinen yliopistollisten
tutkimusasemien verkosto ja sen säilyttäminen on ensiarvoisen
tärkeää. Tämä oli myös kesällä 2006 julkaistun opetusministeriön asettaman tutkimusasemaverkoston toimintaperiaatteita
tarkastelevan työryhmän raportin tärkein viesti. Konneveden
tutkimusaseman vahvuuksina mainittiin ensisijaisesti korkeatasoinen kansainvälinen tutkimus ekologian ja vesistötieteiden
alalla, aktiivinen kurssitoiminta ja – tulevaisuudessa kasvava
symposio- ja kokouskäyttö. Tätä toimintaa tukee aseman sijainti
lähellä emoyliopistoa.
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Vaikka asema kasvaa hallitusti, pienen tutkimusaseman innovatiivinen mutta kodikas henki on se voimavara mistä seuraavien
vuosienkin toimintastrategiamme ammennetaan. Frakit ja iltapuvut juhlistavat kovalla työllä saavutettua tulosta ja korkeatasoista
kansainvälistä tutkimusta. Konnevedellä tähän mennessä väitelleet ovat olleet oman talon ”kumisaapaskansaa”. Ei varmaan kestä kauaa kun huhu leviää, ja muidenkin tiedekuntamme laitosten
ja muiden tiedekuntien kokoukset ja juhlat löytävät tiensä ”Koko
yliopiston tutkimusasemalle”.

Konnevesi Research Station
developing new optimistic
strategy
Tuxedos and fancy evening dresses have become more common at Konnevesi Research Station. The reason for this is in
a new mile stone in the development of the research station
activities, the new lecture hall. The ﬁrst doctoral defence at
the research station took place in May, three days after compilation of the construction work for the new lecture hall.
Organizing doctoral defences and Karonkka -parties at Konnevesi is not a big but an important change in possibilities for a
broader use of the station facilities. It does not change anything
in the main strength of the research station activities; providing
facilities for high-standard international research in ecology and
aquatic science and for student cources. High-quality international research was documented in three PhD theses produced
at Konnevesi 2006. However, the lecture hall is the ﬁrst step in
a strategy to make Konnevesi an attractive place for meetings,
symposia and celebrations of other scientists than ﬁeld biologists.
The strategy is to make Konnevesi the whole university’s meeting
point. This requires still some reconstruction in dining and accommodation facilities to fulﬁll the high requirements of other than
rubber boot folks.
As one of the ﬁrst duties as the new director I made a thorough
report and statisitics of activities of the Konnevesi Research Station to a committee appointed by the ministery of education. Simply said, this kind of committees are appointed to cut expences
and close poorly functioning facilities. In the report provided by
the committee Konnevesi was seen as an important facility for
the University of Jyväskylä, especially known for its high-standard international research in evolutionary ecology and aquatic
research. Future strategy will focus on expanding the activities
to symposia and workshops for a broader group of users than
our own host institution, the department of biological and environmental science. All this is supported by the close proximity of the
research station to its mother institution in Jyväskylä.
Konnevesi research station is developing, but it is still famous for
its friendly atmosphere and hospitality for all our users. This is
especially admired by our international visitors. Maintaining this
atmosphere is one main task in future strategies.
Celebration well-dressed after a doctoral defence is well-earned
after hard work. Until now the doctoral students selecting to organize this immemorial day at Konnevesi come from our own users,
normally seen with rubber boots going to the ﬁeld. However, I
doubt in the very near future the research station will become a
famous meeting point of our whole university.
Hannu Ylönen
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The 17th Jyväskylä
Summer School
Jyväskylä Summer School has offered high quality courses
and a pleasant learning environment for the last 16 years.
The Summer School constantly seeks to develop and ﬁnd
ways of making the organisations more ﬂuent. For this end,
tutoring was launched in 2006.
The students of the University of Jyväskylä were asked to be tutors because the Summer School wanted to give our own students an opportunity to network with international lecturers and
students. The general requirement was very simple: the tutors
were to actively participate in the organisations and program of
the Summer School and help the students, lecturers, and organisers. In practice, the tasks of the tutors mainly depended on the
course and the creativity of the tutors themselves. All tutors were
instructed and given an info pack before the Summer School
courses began. Some of the general tasks were also listed, such
as holding a welcoming speech and introduction in the beginning
of the course; helping out in course preparations and helping out
the lecturers in practice; introducing Finland, Jyväskylä, Finnish
culture, and the University of Jyväskylä to the students and helping them out in practice; attending social events; collecting feedback from the students in the courses, and writing a brief report of
the tutoring. The tutoring made it possible for the students of the
University of Jyväskylä to take part in organizing an international
event as well as work and have contact with the lecturers, students, and organizers of the School. Simultaneously, the tutors
contributed to the ﬂuency of organisations and the atmosphere
of the School.
M. Sc. Anna Mäkelä was one of the tutors working in the 16th
Jyväskylä Summer School. At the moment, she is working as
Assistant of Biotechnology and is writing her doctoral thesis on
“Development of targeted baculovirus vectors for cancer gene
therapy”. Anna participated in the Summer School course “Biological Imaging in Nanoscale” and was asked to act as the tutor
of the course by the course coordinator. Anna enjoys working in
a team, thus, tutoring sounded like a great idea. In addition, as
a graduate student, Anna appreciated the possibility to really get
to know the international lecturers and students as well as their
work.
As a tutor, Anna worked together with the lecturers and the course
coordinator. She helped them with the course preparations, for
example preparing the course material. Anna also gave a tour for
the students in the Department of Biological and Environmental
Science and its laboratories and she took part in organising social
programme for the course, such as coffee breaks and a dinner.
In addition, Anna was active in participating in the common social
programme of the Summer School as well as in helping out the
participants, collecting feedback, and writing a report of tutoring.
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In Anna’s opinion, tutoring was a valuable and interesting experience. As a tutor, she established new and important relations.
She got to know the students and lecturers as well as their research better than what she would have done as a “normal” student. Anna found the high quality course extremely interesting
and useful. Additionally, she received very positive feedback of
the friendly atmosphere in the course. Anna thinks that the social
program was the main contributor to the relaxed and collective
learning environment.
Tutors acted in the 16th Jyväskylä Summer School as liaisons
between the students, lecturers, and the organisers. Anna as the
other organisers of the School found tutoring a successful idea
and this kind of cooperation will be continued in the future in order
to maintain the high level and the welcoming atmosphere of the
School.

Johanna Hakulinen

JYVÄSKYLÄ SUMMER SCHOOL
• Was organised for the 16th time
• Is organised by the Faculty of Mathematics and Science and the Faculty of Information Technology with their Departments
• Promotes the internationalization of students and interdisciplinary teaching
• Courses are offered for advanced Master’s students, graduate students and post-doctoral students in various ﬁelds of science
• Teaching is in English
• In 2006, there were 24 courses in Chemistry, Renewable Energy, Biology, Physics, Mathematics,
Statistics, Scientiﬁc Computing, and Information Systems
• 332 students from 44 different countries took part in the courses which were taught by 33 lecturers
from 11 different countries
• The majority of the students were Finnish, in addition to them, Russians, Ukrainians, Italians,
Germans, Polish, Romanians, and Chinese were the largest groups

The dinner of the course
” Biological Imaging in
Nanoscale”. M. Sc. Anna
.. ..
Mäkelä is second on the left.
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Opettajankoulutus
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on valtakunnallisesti tärkeä biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan opettajien kouluttaja. Se kantaa yhteiskunnallista vastuutaan tuottamalla ammattitaitoisia matemaattis-luonnontieteellisten aineiden
opettajia peruskouluihin, lukioihin, muihin keskiasteen oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Fysiikan, kemian ja matematiikan opettajia on koulutettu tiedekunnan toiminnan alkuvaiheista lähtien, ja muutama vuosi sitten aloitettiin myös biologian
opettajien koulutus. Noin joka neljännellä tiedekunnassa valmistuvasta maisterista on nykyisin aineenopettajan pätevyys.
Opettajakoulutus palvelee tiedekunnan päämääriä monin tavoin.
Opettajat ovat tärkeässä asemassa innostaessaan kouluissaan
oppilaitaan luonnontieteiden ja matematiikan pariin ja sitä kautta
myös opiskelijoiksi laitoksillemme. He myös levittävät opettajantyönsä kautta luonnontieteellistä maailmankuvaa, mikä on tärkeää tieteenalojemme asemalle ja arvostukselle yhteiskunnassa.
Tässä suhteessa myös luokanopettajat ovat saaneet lisää vastuuta, sillä vuonna 2005 fysiikka ja kemian tulivat alakouluissa
omiksi oppiaineikseen. Luokanopettajien valmiuksista selviytyä
tästä opetuksesta on syytä kantaa huolta, sillä luokanopettajakoulutukseen valikoituu varsin vähän eksakteista luonnontieteistä kiinnostuneita opiskelijoita. Tiedekunnassa on suunniteltu uusi
opintopolku, jossa opiskelijamme voi saada laaja-alaisen opettajan pätevyyden eli mahdollisuuden toimia myös luokanopettajana. Mikäli asia etenee toivotusti, ensimmäiset opiskelijat tähän
uudenlaiseen koulutusmuotoon valitaan vuonna 2008.
Tiedekunnan rooli opettajaksi opiskelevien koulutuksessa on
suuri, sillä valtaosa heidän opinnoistaan tapahtuu tiedekunnan
laitoksilla omien oppiaineiden parissa. Pedagoginen ja didaktinen
koulutus annetaan sivuaineopintoina Opettajankoulutuslaitoksella ja opetusharjoittelussa Normaalikoulussa. Eri koulutuksenantajien yhteistyötä on edistytty viime vuosina määrätietoisesti, ja
tämän kolmikantatyön myönteiset vaikutukset alkavat jo näkyä
monin tavoin. Tavoitteena on saada koulutuksesta yhtenäinen
kokonaisuus, jonka eri osien merkitys ja yhteydet toisiinsa näkyvät opiskelijalle selkeinä ja antavat hänelle oikean kuvan opettajan ammatin monipuolisista haasteista. Tavoitteena on myös
tehdä siirtyminen ainelaitosten oppisisältöihin keskittyvästä ja
luonnontieteen ajattelutapaan perustuvasta opiskelusta kasvatustieteen toisenlaiseen maailmaan ja ajattelutapaan opiskelijalle
helpommaksi. Tämä kulttuurishokki on ollut luonnontieteellisten
aineiden opettajakoulutuksen ikuisuusongelma.
Tutkimuksellisuus opettajankoulutuksessa on lisääntynyt viime
vuosina, ja yhä suurempi osa maisterintutkielmista liittyy ajankohtaiseen didaktiikan tutkimukseen. Tiedekunnassa on myös
hyväksytty jo useita didaktiikan alan väitöskirjoja ja monia on työn
alla. Läheinen yhteistyö kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa ja osallistuminen valtakunnallisen matematiikan, fysiikan ja
kemian opetuksen tutkijakouluun ovat luoneet edellytykset tälle
hyvälle kehitykselle.
Hiljattain suoritettu valtakunnallinen opettajatarpeen kartoitus
osoitti, että matematiikan ja luonnontieteiden opettajista on pulaa.
Tiedekunta on osallistunut tilanteen korjaamiseen paitsi tehostamalla omaa opettajakoulutustaan myös toteuttamalla valtiovallan
erityisohjelmia. Yhdessä Avoimen yliopiston, Opettajankoulutuslaitoksen ja Normaalikoulun kanssa toteutettu opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutus on toiminut tehokkaasti ja on saanut
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osakseen paljon huomiota ja kiitosta. Moni epäpätevänä toiminut
opettaja on saanut sitä kautta lisää ammattitaitoa ja pätevöittävän
tutkinnon ja moni diplomi-insinööri itselleen uuden ammatin. Uusi
kolmivuotinen koulutusjakso on alkamassa, ja koulutukseen halukkaita on jälleen tungokseen asti.

Jukka Maalampi

The Faculty of Mathematics and Sciences is an important teacher education unit nationwide. About every fourth of the masters
graduated in the Faculty has acquired teacher qualiﬁcation in
chemistry, mathematics or physics, more recently also in biology.
Typically a qualiﬁcation in three subjects is required for school
teachers’ positions. The teacher training is organized in collaboration with the Department of Teacher Education and the teacher
training school Norssi. Collaboration with these educational units
has strengthened in recent years and it has had positive effects
on the unity of the teacher education as a whole. According to a
recent study, the lack of qualiﬁed teachers of mathematics and
exact sciences in Finland still exists. The Faculty has to bear its
responsibility in solving this problem by educating professional
and motivated new teachers.

Opiskelijoilta tunnustusta
hyvälle opetukselle
Kiinnittääkseen huomiota opetukseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen opiskelijat antavat vuosittain tunnustuspalkinnon valitsemilleen hyville opettajille.

Matematiikan vuoden opettajaksi valittiin nettiäänestyksessä lehtori Maarit Järvenpää. Valintaa perusteltiin mm. seuraavasti:
• Järvenpään opetus on selkeää ja hän osaa selittää asiat omin
sanoin, eikä vain luennoi suoraan paperista. Hän saa matematiikan tuntumaan helpolta ja pyrkii selittämään asiat niin, että
kaikki ymmärtävät. Luennoitsijan mukava asenne ja iloisuus
luovat luennoille kannustavan ilmapiirin. Luennoitsija huomioi
opiskelijat ja jaksaa aina vastata kaikkiin kysymyksiin.
• Poimintoja Järvenpään luennoimien kurssien kurssikyselyistä:
”Kerrassaan mainio luennoitsija!” ”Luennoilla oli mukava käydä, mikä helpotti huomattavasti oppimista.” ”Maarit Järvenpään
opetus on selkeintä, mitä olen saanut keneltäkään tähän mennessä.”

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen
uuoden 2006 hyväksi opettajaksi opiskelijaraati valitsi evoluutiogenetiikan
professori Anneli Hoikkalan. Hoikkala
on opetuksesta vastaava laitoksen varajohtaja.
Hoikkalan valintaa perusteltiin mm. seuraavasti:

• Jatkuva uurastus opetuksen laadun kehittämiseksi; Anneli on ollut
erittäin aktiivinen laitoksen opetustyöryhmän puheenjohtajana ja
tuonut ideoitaaan esille. Lisäksi opetustyöryhmässä on kuunneltu
hyvin myös opiskelijoiden mielipiteitä.
• Opiskelijoille ovet ovat aina avoinna; Anneli ehtii
ottaa aina vastaan mikäli hän on paikalla, eikä
ylitsepääsemättömiä kiireitä ole välittömästi tiedossa. Lisäksi Anneli osaa rauhoittaa ja opastaa
opiskelijoita aina silloin, kun tutkinnon suorittamisessa tuntuisi olevan suuria huolia.

Tilastotieteen vuoden opettajaksi valittiin
nettiäänestyksessä lehtori Harri Högmander.
Fysiikan vuoden
opettajaksi opiskelijat
valitsivat yliassistentti
Markku Lehdon.

• Hyvin valmistellut luennot ja esitystapa; Annelin
luennot ovat aina erinomaisesti valmisteltuja ja
niiden esitystapa on johdonmukainen, selkeä
ja asiantunteva. Lisäksi niihin on aina yritetty
tuoda kiintoisia käytännön esimerkkejä. Annelin
luennot löytyvät aina Optimasta ja sieltä löytyy
myös tenttiä varten erityisiä tukikysymyksiä,
jotka auttavat miettimään, onko luentojen asia
oikeasti ymmärretty.
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Avoimin mielin maailmalle –
Erään kemistin tarina
Saksassa ja osallistuin useisiin kansainvälisiin konferensseihin.
Nämä kansainväliset kontaktit ovat kaikki osoittautuneet korvaamattomiksi. Ajatellessani nyt tuota aikaa, päällimmäisenä nousevat, paitsi edellä mainittu ammatillinen puoli, kuitenkin lämpimät
muistot ihmisistä ja tilanteista, niin laboratoriossa kuin illanistujaisissa. Mielestäni väitöskirjatyöntekoon kuuluukin parhaimmillaan tiivis tutkimusryhmä jossa jäsenet tuntevat hyvin toisensa ja
yhteishenki kantaa laboratoriosta illalla yhdessä lenkin ja oluen
kautta saunomaan tai vaikka mieleenpainuvaan karaokeiltaan.

Aloitin kemian opintoni Jyväskylässä 1996. Valkolakki tuli painettua päähän aiemmin saman vuoden keväänä Äänekosken lukiossa. Kemiaa päädyin lukemaan useitten vaihtoehtojen jälkeen
luultavimmin ns. sukurasitteen vuoksi, isäni kun on kemisti ja äitini laborantti. Vaikka kemistin uralle päätymistäni voisi edelliseen
viitaten selittää myös mielikuvituksen puutteella, en ole päätöstäni kuitenkaan katunut. Reilu kymmenen vuotta yliopistoon menon jälkeen työskentelen nyt tutkijana täällä Ludwigshafenissa,
Saksassa, eräässä maailman suurimmista kemianteollisuuden
yrityksistä. Jokainen päivä on uusia haasteita täynnä.
Muistan jonkun sanoneen minulle ensimmäisenä yliopisto vuonnani, että elän elämässäni tuolloin parasta aikaa. Näin jälkeenpäin voin vahvistaa ko. lausahduksen. Yliopisto-opintojen alku oli
minulle itsenäistymisen ja kasvun aikaa. Oli etuoikeus suorittaa
opintoja hyvässä yliopistossa, uusissa tiloissa ja lisäksi kauniissa Keskisessä-Suomessa. Opintojen haasteista suoritutuminen
kasvatti itseluottamusta, toisaalta opiskelijan aikataulujen vapaus
mahdollistivat niin urheiluharrastukset kuin opiskeluun kuuluvan
juhlinnankin.
Perusopintovuosista nostan myös kesätyöt Äänekoskella nykyisen Kelco Oy:n laboratoriossa tärkeälle sijalle. Samasta paikasta
minulle järjestyi myös erikoistyö ja gradupaikka. Tämä neljä kesää
kestänyt työsuhde kantaa hedelmää edelleen. Samassa työssä
minulle kävi selväksi, että haluan laajentaa osaamistani suorittamalla orgaanisen kemian maisteriopintojen päälle jatko-opinnot.
Onnekseni tutkijaopiseklijapaikka järjestyikin Prof. Kari Rissasen
Supramolekyylikemian tutkimusryhmästä jossa tulin työstämään
„Compexation of resorcinarenes“ työtäni nelisen vuotta.
Suupieleni nousevat leveään hymyyn kertoessani jatko-opintoajasta, ystävyyssuhteista ja ammatillisista mahdollisuuksista jotka
minulle Jyväskylässä tarjoutuivat. Tutkimus on kemianlaitoksella
kansainvälisesti korkealla tasolla ja laitekanta on, etenkin tällä
hetkellä, huippuluokkaa. Erittäin tärkeänä pidän myös Rissasen
tutkimuksen kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja sen tuomia
mahdollisuuksia työskennellä ulkomaisten ryhmien kanssa. Vietin
yhteensä lähes puoli vuotta jatko-opintoajastani tutkijavaihdossa
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Nykyiseen työhöni päädyin sattuman kautta tavattuani nykyisen
esimieheni konferenssissa posterisessiossa. En edes ymmärtänyt tulleeni haastatelluksi kun siinä lörpöttelin tutkimuksestamme
ja Saksan vaihtoajastani. Olin tuolloin hyvällä tuulella kun tiesin
konferenssi-illallisen lähestyvän. Maukkaalta konferenssi-illalliselta Helsingistä päädyin lopulta tänne Ludwigshafeniin jossa sijaitsevat BASF:n ylivoimaisesti suurimmat tehdasalueet, ja jossa
lisäkseni työskentelee n. 32 000 henkeä, joista tutkimuksessa n.
6000. Reilun vuoden työkokemuksen perusteella voin sanoa, että
opittavaa jatko-opintojen jälkeen riittää. Ensisijaisen tärkeää niin
akateemisessa, kuin teollisuus työssä menestymiselle on avoimuus ja yhteistyökyky. Näitä taitoja aktiivisesti hiomalla uskon
pääseväni parhaiten myös muihini työssäni vaadittaviin kykyihin,
kuten kokous ja projektinjohto-taitoihin käsiksi.
Opintoja aloittaessani en paljon tulevaisuutta miettinyt, aikajänne
oli lähinnä seuraavaan tenttiin. Vaikka olen joutunut tätä tulevaisuuden suunnitteluani pidentämään nykyisessä työssäni projektien mukaisesti vuoteen tai kahteen, en edelleenkään usko liikaan
murehtimiseen ja ylenpalttiseen suunnitteluun. Avoimin mielin,
asiat muuttuvat tehdessä. Aika näyttää mitä tulee.

I started my chemistry studies in the University of Jyväskylä at
1996 and found myself ﬁnishing my Ph.D. work, Complexation of
resorcinarenes, at 2006 at the same university. Jyväskylä offered
me, besides inspiring surroundings, an internationally competitive
degree. My studies, at the department of chemistry, prepared me
well for my current tasks as a researcher in the ﬁeld of polymorphism at BASF in Ludwigshafen, Germany. My experience is that
an open mind and collaboration as well as co-operation skills are
necessities to become successful, no matter if one works in Finland or in Germany, in industry or in academia.

Heidi Saxell (os. Mansikkamäki)

Gradun aiheena ”Loisen
strategiat evoluutiossa”
Dan on mukana useissa muissakin ryhmämme tutkimuksissa,
kuten selvittämässä isännän loishistorian merkitystä loisinta-alttiuteen ja loisen manipulaation ilmenemistä isännän fenotyypissä.
Hän on ollut myös kahden pro gradu-työn toisena ohjaajana ja
opettanut kahdella kurssilla. Kokousesitelmiä Dan on myös pitänyt kaksi ja saanut molemmista parhaan nuoren tutkijan esityksen
palkinnon. (Young scientist award for oral presentation at meeting
of Scandinavian-Baltic Society for Parasitologists, Vilnius, Lithuania, 2005 ja Mark Dresden award for oral presentation at meeting of Southwestern Association of Parasitologists, University of
Oklahoma, U.S.A., 2003).

Daniel Benesh Nebraskasta aloitti maisteriopintonsa vesistötieteiden kansainvälisessä maisteriohjelmassa Fulbright stipendiaattina 22-vuotiaana ja sai sen jälkeen vuoden rahoituksen CIMOlta.
Hän valmistui kaksi ja puoli vuotta opiskeltuaan kesällä 2006.
Danin pro gradu tutkielma koski lois-isäntäsuhteen ominaispiirteitä, erityisesti sitä miten loinen hyödyntää väli-isäntäänsä. Hänen
mallissaan loinen oli yleinen väkäkärsämato, jolla on sellainen
elämänkierto, että sen pitää ensin kehittyä vesisiirassa (josta
kuva) muutaman mm kokoiseksi ja tietyn rakenteen omaavaksi. Vasta sitten ne loiset, joiden isäntäsiira onnistuu pääsemään
ahvenen ruokalistalle, jatkavat kehittymistään. Kalassa loinen
asettuu suoleen, aikuistuu ja parittelee (kalassa pitää olla koiras
ja naarasyksilöitä). Parittelun jälkeen naaraan munasolut hedelmöittyvät ja naaraan sisällä kehittyy pieniä kuorellisia toukkia,
jotka puolestaan kulkeutuvat naaraasta ulos ja kalan ulosteiden
mukana veteen. Järvien pohjalla olevat liikkumattomat pienet
toukat odottelevat kunnes sattuu niin onnellisesti, että siira syö
toukan, jolloin kehitys jatkuu seuraavaksi toukkavaiheeksi.

Dan ei valitettavasti jää Suomeen, mistä saamme ’syyttää’ yliopistomme kansainvälisyyttä. Hän tapasi journalistiikan vaihto-opiskelijan saksalaisen Ineksen ja lähivuodet hän asunee Saksassa.
Väitöksen jälkeen Dania odottaa post doc -paikka Max-PlanckInstituutissa Plönissä Professori M. Milinskin ryhmässä, mutta
yhteistyöt Jyväskylän parasitologien kanssa jatkuvat.

Tellervo Valtonen

Dan tutki millaisia strategioita loiselle on evoluution kuluessa valikoitunut; strategioita, joiden seurauksena loinen on hyvin yleinen
kautta maan sekä siiroissa että kaloissa, eikä kuitenkaan aiheuta
ongelmia kummallekaan isäntälajilleen. Miten pitkään loisitut siirat elävät suhteessa loisettomiin, miten monta loista sopii yhteen
siiraan vaarantamatta loisen kehitystä ja siiraisännän säilymistä
hengissä: miten yhden siiran sisällä oleva yhteisö toimii niin, että
maksimimäärä loisia kehittyy infektiokelpoiseksi. Lisäksi Dan tutki
loisen vaikutusta siiran kasvuun ja selviämiseen. Loisen etu ei ole
tappaa isäntää, koska silloin menisi ’koti’ ja ravinto samalla kertaa
ja loinenkin kuolisi. Danin gradusta on valmistunut kolme artikkelia kansainvälisissä alan johtavissa sarjoissa, kaksi on hyväksytty
J. Parasitology -sarjaan ja yksi Int. J. Parasitology -sarjaan. Julkaisut tulevat Danin väitöskirjaan.
Dan saa rahoitusta biologiset vuorovaikutukset tutkijakoululta v.
2007 ja väitöskirja valmistuu noin vuoden kuluttua maisteritutkinnosta. Danin väitöskirjaan tähtäävät tutkimukset käsittelevät
useita lois-isäntäsuhteen ominaispiirteitä, erityisesti isännän hyödyntämisstrategioita evolutiiviselta kannalta.

Daniel Benesh (s. 1982, Omaha, Nebraska U.S.A)
suoritti BSc tutkinnon v. 2004 Nebraskan yliopistossa.
Jo tässä vaiheessa Dan teki tutkimustyötä väkäkärsämatojen ja niiden väli-isäntien välisistä vuorovaikutussuhteista Professori Brent Nickolin tutkimusryhmässä.
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Kilpaladuilta
tilastolliseksi mallintajaksi
Anu Remes on kotoisin Kiuruvedeltä ja kirjoitti ylioppilaaksi Sotkamon urheilulukiosta. Opiskelupaikkaa miettiessään keväällä
2001 Anun vaihtoehtoina olivat arkkitehtiopinnot, maisemasuunnittelu ja tilastotiede. Lopullinen valinta osui jälkimmäiseen.
Päätökseen vaikuttivat myös myönteinen mielikuva Jyväskylästä ja yliopiston hyvä maine. Kaupungin tarjoamat oivalliset
liikuntamahdollisuudet olivat nekin kilpahiihtoa harrastaneelle Anulle tuttuja.
Pääaineensa tilastotieteen ohella Anu opiskeli sivuaineina matematiikkaa, tietotekniikkaa ja psykologiaa. Opinnot etenivät hyvin,
ja muullekin elämälle jäi aikaa. Kesätyöt ensin Kansanterveyslaitoksessa ja sitten Numerola Oy:ssä vahvistivat käsitystä tilastotieteen roolista ja lisäsivät kiinnostusta käytännön sovelluksiin.
Erityisesti koesuunnittelun kurssilla matemaattisen teorian ja
käytännön sovellusten yhteispeli ja tilastotieteilijän ajattelutapa
alkoivat aueta. Viehätys omaan alaan syveni. Opintojen ohessa
Anu monen opiskelukaverinsa tapaan veti tilastotieteen laskuharjoituksia tuntitöinä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella.
Opetustehtävistä saatu esiintymiskokemus on osoittautunut tarpeelliseksi myöhemmässä työelämässä. Samoin opintojen yhteydessä hankitut tietotekniikan valmiudet ja keskeisten tilastollisten
ohjelmistojen hallinta ovat olleet arvokasta pääomaa. Kaikkiaan
yliopistosta hankittu vahva perustietojen osaaminen on antanut
hyvän pohjan työelämään.

Yhteistyö laskennalliseen tuotekehitykseen erikoistuneen Numerola Oy:n kanssa jatkui opintojen loppuvaiheessa graduprojektina. Kumppanina graduhankkeessa oli yritys, jonka tilauksesta
Anu selvitti prosessituotteen laadun tilastollista mallintamista
tuotanto- ja koeympäristössä. Metodisesti gradussa sovellettiin
regressio- ja varianssikomponenttimalleja. Tilaustyögradun teko
antoi tuntua töissä olemisesta ja opetti elämään aikataulujen
kanssa. Lopputyön jälki oli ilmeisen hyvää, sillä matematiikan ja
tilastotieteen laitos myönsi Anulle gradupalkinnon poikkeuksellisen hyvästä tutkielmasta laitoksen joulujuhlassa vuonna 2006.
Kaikesta päätellen Numerolassa on nähty tilastollisen osaamisen
ja mallintamisen tarve yleensä ja oltu erityisesti tyytyväisiä Anuun,
sillä etevä ja aikaansaava tilastotieteilijä on jatkanut yrityksessä
vastaavissa vakituisissa tehtävissä vuonna 2006 koittaneen ﬁlosoﬁan maisteriksi valmistumisensa jälkeenkin.

Harri Högmander
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Fysiikan, kemian ja
matematiikan kilpailut
kiinnostavat lukiolaisia
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on järjestänyt Keski-Suomen maakunnan lukiolaisille fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailut jo kuusitoista kertaa. Tiedekunnan tavoitteena on kannustaa lukiolaisia opiskelemaan matematiikkaa ja luonnontieteitä. Kilpailussa parhaiten menestyneet oppilaat saavat palkinnoksi opiskelupaikan matemaattis-luonnontieteellisestä
tiedekunnasta. Yhteiskilpailun perusteella palkitaan myös paras lukio. Mukana on viime vuosina ollut reilu sata osallistujaa
lähes 20 lukiosta.
Fysiikan, kemian ja matematiikan lukiolaisten kilpailuja alettiin järjestää matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna
1992. Ensimmäisessä kilpailussa osallistujia oli kahdestatoista
lukiosta yhteensä lähes 80. Vuodesta 2000 lähtien kilpailuun on
kutsuttu osallistujia myös naapurimaakuntien lukioita. Viime vuosina osallistujia on ollut 110-120 lähes 20 lukiosta. Osallistujat
ovat jakautuneet hyvin tasaisesti kolmen kilpailussa mukana olevan aineen kesken. Kilpailutehtävät ovat vaativia ja ne perustuvat
lukion pitkään matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Palkintona
viisi kussakin aineessa parhaiten menestynyttä saa opiskelupaikan Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen
tiedekuntaan. (Opiskelijaksi on haettava normaalin opiskelijavalinnan yhteydessä!)

Fysiikan kilpailussa, johon osallistui yhteensä 34 lukiolaista, parhaiten menestyi Olli Savolainen Viitasaaren lukiosta. Toiseksi ja
kolmanneksi tulivat Jyväskylän Normaalikoulusta Samuli Ristaniemi ja Olli Antikainen. Jaetulle neljännelle sijalle tulivat Minna
Truhponen Hankasalmen lukiosta ja Vesa Valkonen Palokan
lukiosta.

Vuoden 2007 eli järjestyksessään kuudennettoista matematiikan,
fysiikan ja kemian kilpailut pidettiin tammikuun lopussa. Mukana
oli lukiolaisia yhdeksästätoista lukiosta yhteensä 112, joista tyttöjä
oli noin kolmasosa. Parhaan lukion palkinnon voitti toisen kerran
peräkkäin Jyväskylän Lyseon lukio, joka vuonna 2005 sai Siltamaljan pysyvästi palkintokaappiinsa kilpailtuaan siitä 2000-luvun
alussa tasaväkisesti Cygnaeus-lukion kanssa. Uuden kiertopalkinnon omaksi saamiseen vaaditaan viisi voittoa parhaan lukion
kilpailussa. Jyväskylän normaalikoulu tuli tänä vuonna toiseksi.
Kolmannelle sijalle tulivat Laukaan lukio ja Viitasaaren lukio.

Matematiikan kilpailun ensimmäiselle sijalle sijoittuivat tarkistuksen jälkeen Ville Arela Laukaan lukiosta sekä kahden edellisenkin matematiikan kilpailun voittaja Joonas Ilmavirta Jyväskylän
Lyseon lukiosta. Joonas Ilmavirta sai tiedekunnan varadekaani
Pekka Koskelalta erityispalkinnon hienosta menestyksestä kilpailuissa ja ahkerasta osallistumisesta (kolmas kerta). Kolmanneksi
matematiikan kilpailussa sijoittui Juho Leinonen Jyväskylän Normaalikoulusta ja neljänneksi Kosti Takala Joutsan lukiosta. Jaetulle viidennelle sijalle tulivat Tomi Koikkalainen Mäntän lukiosta
ja Pia Vuolle-Apiala Jyväskylän Lyseon lukiosta.

Kemian kilpailuun osallistui yhteensä 37 kilpailijaa ja Marianne
Vanhala Jyväskylän Lyseon lukiosat otti voiton. Jyväskylän Lyseon lukion Taneli Rajala, joka voitti kisan vuonna 2006, jäi niukasti
toiseksi. Pia Jokela Kuhmoisten lukiosta ja Anna Usenius Muuramen lukiosta olivat jaetulla kolmannella sijalla. Viidenneksi tuli
Petri Kymäläinen Petäjäveden lukiosta.

Marianne Laapio

Matematiikan kilpailussa 2007
tasapistein ensimmäiselle sijalle
sijoittuvat Ville Arela ja Joonas
Ilmavirta, joka voitti jo kolmannen
kerran peräkkäin matematiikan
kilpailun. Ilmavirta sai tästä mahtavasta suorituksesta varadekaanilta
erityismaininnan ja palkinnon.

Ähtärin lukiolaiset ovat olleet
kilpailemassa vuodesta 2003 lähtien.
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Vesa Ruuskanen
emeritus
professoriksi
Haastattelin Vesaa tammikuisena iltapäivänä juuri ennen Vesan jäämistä eläkkeelle.
MP: Sinulla on takanasi pitkä ura yliopiston tutkijana ja opettajana. Pidit fysiikan laitoksen perinteikkäässä kollokviossa kaksi
jäähyväisesitelmää, toisen tutkimuksestasi ja toisen fysiikan opetuksen kehittämisestä 1960-luvulta alkaen aina tähän päivään
saakka. Kahden esitelmän pitäminen tällaisessa yhteydessä ja
ennen kaikkea opetus jäähyväisluennon aiheena on aika poikkeuksellista. Mitä halusit tällä kertoa?
VR: Fysiikan opetuksen kehittäminen on minun yliopistourani
yhtäjaksoisin ja pitkäkestoisin aihe. Äskettäin toimintansa aloittaneen fysiikan laitoksen opetuksen kehittämiseen oli panostettava
Jyväskylään tullessani 1970-luvun alussa olosuhteiden pakosta,
ja niin myös tehtiin. Fysiikan ja teoreettisen fysiikan opetukselle
luotiin silloin yhteinen perusta, joka on kestänyt tähän päivään
saakka. Opetuksen kehittäminen on jatkunut siitä lähtien mm. tutkinnonuudistusten, lukuisten sisällöllisten uudistusten ja viimeksi
Bolognan prosessin muodossa. Nyt on tullut aika heittää jäähyväiset säännölliselle opetukselle. Tämän halusin tehdä pitämällä
jäähyväisluennon nimenomaan fysiikan opetuksen kehittämisestä. Tutkimusta aion seurata ja tehdä jatkossakin.
MP: Sinulla on menestyksellinen ura myös tutkijana. Kumpi on
tärkeämpää, tutkimus vai opetus?
VR: Kyllä tutkimus on primäärinen asia. Yliopisto-opetusta ei voi
ajatella ilman tutkimusta.
MP: Jos palataan vielä hetkeksi fysiikan opettamiseen ja opiskeluun, niin mitä fysiikan opiskelu edellyttää yliopistoon tulevilta
opiskelijoilta.
VR: Siihen tarvitaan kiinnostusta fysiikan ilmiömaailmaa kohtaan,
oikeaa asennetta työn tekemiseen ja ripaus matemaattista lahjakkuutta. Fysiikkaa voi toki lähestyä monella tavalla. Teoreettisen fysiikan opiskelu ja tutkimus edellyttää kyllä matemaattista
kiinnostusta ja lahjakkuutta. Toisaalta olen tavannut kokeilijoita,
jotka ovat suunnattoman innostuneita ja innovatiivisia, kun tulee
kysymys laitteiden rakentamisesta. Kouluille on suuri haaste
saada opiskelijat kiinnostumaan sekä fysiikan ilmiömaailmasta
ja pitkäjänteisen työn tekemisestä. Kurssimuotoinen lukio antaa
ehkä paremmin mahdollisuuksia tähän, kun ei tarvitse keskittyä
moneen aineeseen yhtä aikaa.
MP: Entä fysiikan opiskelu yliopistossa, mitä siihen vaaditaan?
VR: Fysiikan hierarkkista rakennetta ei voida unohtaa. Perusasioiden opiskelu on välttämätöntä, ja se on aika työläs vaihe ennen
kun päästään käsiksi itse tutkimiseen. Tämän vaiheen lyhentä-
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miseksi on kokeiltu monia keinoja. Nykyisin fysiikan opiskelijat
voivat päästä kurkistamaan tutkimuksen maailmaan kesäharjoittelun yhteydessä jo kahden vuoden jälkeen. Harjoittelumahdollisuus pyritään järjestämään kaikille opiskelijoille. Opettajakunnan velvollisuus on ottaa harjoittelun ohjaus tosissaan, silloin
opiskelijoilla on mahdollisuus päästä sisälle laitoksen toimintaan
ja tutkimuksen maailmaan. Samoin fysiikan laitoksen ”lentävä
lähtö” antaa uusille opiskelijoille heti alussa kosketuksen laitoksen henkilökuntaan ja tutkimukseen. Omana opiskeluaikana
tällaisesta ”opettajakylvystä” ei ollut puhettakaan. Perehtyminen
fysiikan tutkimuksen saloihin tapahtuu sitten laitoksen monissa
tutkimusryhmissä.
MP: Mikä on pitkän urasi mieleen jäänein hetki tai vaihe?
VR: Kyllä se on raskasionifysiikan tutkimuksen alkuvaihe 1980luvun alussa. 1960-luvulta periytynyt teoreettisen hiukkasfysiikan
tutkimus rupesi tuntumaan tylsältä ja etsittiin uutta suuntaa. Raskasionifysiikan tutkimiseen tarvittiin erilaista fysiikkaa, alkeishiukkasfysiikkaa, statistista fysiikka ja hydrodynamiikkaa. Professorihan voi päättää, että opettaa ihan uutta asiaa, jolloin siihen joutuu
tutustumaan itse ja saa mahdollisuuden oppia. Professori Keijo
Kajantie kiinnostui tiheän alkeishiukkasaineen fysiikasta, kuten
sitä tuolloin kutsuttiin, ja ryhtyi luennoimaan hydrodynamiikasta.
Menin mukaan ja niin sitä sukellettiin yhdessä tuntemattomaan
maailmaan. Tästä sai alkunsa yli kaksikymmentä vuotta jatkunut
raskasionifysiikan tutkimuksemme.
MP: Olet toiminut myös fysiikan laitoksen johtaja, Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksen johtajana ja monissa muissa akateemisissa luottamus- ja johtamistehtävissä.
Mitä asiantuntijaorganisaation johtaminen on? Mikä on fysiikan
laitoksen johtamisen ja menestyksen salaisuus?

VR: Ensinnäkin fysiikan laitoksesta ei ole muodostunut koskaan
yhden johtajan laitosta, ts. yksikään professori ei ole johtanut
pitkään laitosta. Päinvastoin laitokselle on syntynyt amerikkalaismallinen VPK-henki; kukin ottaa vuorollaan vetovastuun laitoksesta. Johtajan vaihtumisesta on se hyöty, että kaikki professorit
pysyvät mukana tutkimuksessa. Ja kun monet ovat kokeneet tai
joutuvat kokemaan johtamisen autuuden, niin johtajalle annetaan
kaikkien taholta myös varaukseton tuki. Johtamista tukee myös
laitoksen keskusteleva toimintakulttuuri. Kaikista tärkeistä asioista keskustellaan johtoryhmässä ja kahvipöydissä. Se on valtava
tuki johtajalle, joka monesti joutuu yksin päättämään ja kantamaan vastuun vaikeistakin asioista. Muistan hyvin, kun Rauno
Julin laitoksen johtajana olleessaan totesi kerran pitkän keskustelun päätteeksi, että nyt hän tietää mitä hän päättää. Tällainen
toimintakulttuuri kasvattaa myös johtamiseen; kun kaikki tuntevat
hyvin laitoksen asiat ja tavat, periaatteessa kuka tahansa vai astua johtajan saappaisiin ilman suurta hyppäystä. Helsinkiläinen
kollegani totesi kerran, että jyväskyläläisten fyysikoiden kanssa
on helppo keskustella, voi kysyä keneltä tahansa kun kaikki tuntevat laitoksen asiat.
Vesan elämäntyöstä enemmän juhlakirjassa:
www.phys.jyu.ﬁ/theses/Vesa-Ruuskanen-juhlakirja.pdf

Matti Pylvänäinen

VESA RUUSKANEN
· Suoritti maisterin tutkinnon 1964 ja tohtorin tutkinnon 1970
Helsingin yliopistossa
· Nimitettiin Jyväskylän yliopiston teoreettisen fysiikan lehtoriksi 1972,
apulaisprofessoriksi 1975 ja professoriksi 1996
· Toiminut vierailevana tutkijana ja professorina Iowan yliopistossa,
CERN:ssä ja Illinoisin yliopistossa
· Jyväskylän yliopiston Fysiikan laitoksen johtaja 1987-90 ja
varajohtaja 2002-05
· Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksen johtaja 1993-95
· Toiminut Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulun johtajana, kansainvälisten
konferenssien järjestelytoimikunnissa ja monissa luottamustehtävissä,
mm. Suomen Fyysikkoseuran puheenjohtajana, NORDITA:n
johtokunnassa ja tiedekuntaneuvoston jäsenenä
· Harrastuksiin kuuluivat mm. hiihto, soutu ja pyöräily ennen vakavaa
loukkaantumista
· Jäi vuoden 2007 alussa täysinpalvelleena eläkkeelle teoreettisen
fysiikan professorin virasta
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Ynnä 40 vuotta
Ynnä ry on Jyväskylän yliopiston matematiikan, fysiikan
ja tietotekniikan ainejärjestö, joka yhdistää ainutlaatuisesti
kolme pääainetta ja kaksi tiedekuntaa. Jyväskylän ainejärjestökentässä Ynnä on jo veteraani ja viime syksynä juhlittiinkin komeasti sen 40-vuotista historiaa. Ynnä syntyi 1966
voimakkaan opiskelijaliikkeen ja uuden tiedekunnan perustamisen innoittamana edistämään opiskelijoidensa harrastustoimintaa, sekä ennen kaikkea pyrkiäkseen parantamaan
opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia opiskeluympäristössään. Syntyvaiheen kantavina teemoina nähtiin tutkintojen uudistaminen ja yliopistohallinnon demokratisoiminen.
Olennaisena tehtävänä oli myös olla mukana uuden tiedekunnan rakentamisessa.
Siirryttäessä 80-luvulle koko yhteiskunnan ilmapiiri muuttui radikaalisti. Yhteisökeskeisestä ajattelutavasta tuli harvinaisempaa
ihmisten keskittyessä enemmän luomaan omaa uraansa ja kehittämään itseään erilaisten harrastusten kautta. Tämä vaikutti
myös Ynnään aktiivien vähenemisenä, esimerkiksi tiedekuntaneuvostoihin ei välttämättä saatu täyttä määrää opiskelijajäseniä.
Onneksi seuraavalla vuosikymmenellä aktiivisuus alkoi taas pikkuhiljaa nostaa päätään.
1990-luvulla Ynnä alkoi valvoa opetuksen laatua yhteistyössä
tiedekunnan kanssa ja edelleenkin nimeää aktiiveistaan kurssikyselyitä laativan ”laatuvastaavan”. Laadun tarkkailu nähdään
yhä toimivana tapana antaa palautetta kurssien luennoijille ja tätä
kautta mahdollisuutena kehittää opetusta entistä toimivampaan
suuntaan. Nykyään toiminnassa oleva Korppi-järjestelmä on
helpottanut laatuvastaavien työtä antaessaan mahdollisuuden
luopua paperisista kyselylomakkeista verkkokyselyjen avulla. Samoihin aikoihin luonnontieteelliset ainejärjestöt alkoivat toimittaa
omaa vaihtoehtoista opinto-opastaan, jonka painamisen ja jakelun uusille opiskelijoille tiedekunta otti hoitaakseen.
Vaikka nykyään ehkä näkyvintä ainejärjestötoimintaa on erilaisten huvitilaisuuksien järjestäminen, on opiskelijoiden oikeuksien
aktiivinen valvonta ja kehittäminen nähtävä edelleen yhtenä tärkeimmistä Ynnän tehtävistä. Keinoina tähän ovat kurssikyselyjen
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lisäksi opiskelijajäsenien toiminta yliopistohallinnon eri portaissa
sekä tarpeen mukaan vaikuttaminen havaittujen epäkohtien
poistamiseen myös virallisten kanavien ulkopuolella, vaikkapa
tuomalla esiin ”riviopiskelijoiden” näkökulmasta piilossa olevia
ongelmia erilaisilla kannanotoilla tai yrittämällä vaikuttaa päätöksentekijöihin mielenosoitusten avulla.
Tulevaisuuden suurimpana haasteena voidaan edelleen pitää
opiskelijoiden aktiivisuuden lisäämistä. Opiskelijoiden tulisi käyttää vaikutuskanaviaan niin ainejärjestöissä kuin muuallakin yhteiskunnassa tehokkaammin vaatiakseen tärkeiksi katsomiaan
parannuksia opinto-oloihinsa niin paikallisesti Jyväskylässä kuin
valtakunnallisellakin tasolla. Toivon tulevien sukupolvien ynnäläisten jatkavan opetuksen laadun tarkkailua laitosten kanssa
totutulla tavalla, mutta myös pyrkivän mahdollisuuksien mukaan
kehittämään uusia tapoja parantaa henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutusmahdollisuuksia. Opiskelija on paras palautteenantaja opetuksen laadusta, eivätkä asiat kehity ilman rakentavaa kritiikkiä. On pyrittävä luomaan aito akateeminen ilmapiiri,
jossa opiskelijat voivat kokea itsensä henkilökunnan kanssa tasavertaisiksi yhteisön jäseniksi ja pystyvät oikeasti vaikuttamaan
oman laitoksensa toimintatapoihin heitä koskevissa asioissa.
Tässä riittää varmasti haasteita ja töitä pitkälle tulevaisuuteen,
mutta uskon uusien sukupolvien ja avoimien mielien ratkaisevan
vastaantulevat ongelmat, kuten ne on saatu ratkaistua historiassakin.
Kannustukseksi tuleville ainejärjestötoimijoille voin sanoa, että
aktiivinen ainejärjestötyö vie toki aikaa opiskeluilta, mutta se on
myös panostus tulevaisuuteen. Samalla voi oppia vaikuttamis- ja
vuorovaikutustaitoja, jotka ovat varmasti hyödyllisiä myös opintojen jälkeen. Toivotan siis vielä useita hedelmällisiä yhteistyövuosikymmeniä Ynnälle ja Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle.

Antti Kurko
Opiskelija, ainejärjestöaktiivi, Ynnä ry
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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
FYSIIKAN LAITOS ● DEPARTMENT OF PHYSICS
Fysiikka ● Physics
Teoreettinen fysiikka ● Theoretical Physics
Soveltava fysiikka ● Applied Physics
Elektroniikka ● Electronics
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

Tutkijakoulut
Graduate schools
Bioinformatiikan ja rakennebiologian tutkijakoulu * National Graduate School in Informational and Stuctural Biology (ÅA, TY, VTT, HY, TaY, KY, JoY, JY, 6 yrit)
Biologiset vuorovaikutukset tutkijakoulu * Graduate School in Biological Interactions (TY, JoY, JY, KY, OY, ÅA, RKTL)
Energiatekniikan tutkijakoulu * Graduate School in Energy Technology (TKK, JY)
Epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulu * Inorganic Materials’ Chemistry Graduate Program (JoY, HY, JY, OY, TKK)
Evoluutioekologia tutkijakoulu * Graduate School in Evolutionary Ecology (JY, OY, TY, HY)
Graduate School in Computing and Mathematical Sciences (JY)
Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulu * Graduate School in Particle and Nuclear Physics (JY, HY, OY, TY, ÅA, HIP)
Kansainvälinnen sellu- ja paperitekniikan tutkijakoulu * International Ph.D. Programme in Pulp and Paper Sciences Technology (TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, JY, HY)
Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biokemian tutkijakoulu * National Graduate School in Organic Chemistry and and Biological Chemistry (TY, JY, ÅA, JoY, KY, TTY,
Laskennallisen informatiikan tutkijakoulu * Graduate School in Computational Informatics (HY, TKK, JY)
TKK,VTT, Wallac Oy)
Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu * Graduate School in Computational and Molecular Chemistry (HY, JY, OY, ÅA)
Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu * Graduate School in Computational Fluid Dynamics (TKK, TTY, LTY, JY, ÅA)
Matemaattisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu * Graduate School in Mathematics Analysis and Its Applications (HY, JY, JoY, OY, TKK)
Materiaalifysiikan tutkijakoulu * Graduate School in Material Physics (TKK, HIP, HY, JY, OY, TY, TTY)
Stokastiikan ja tilastotieteen tutkijakoulu * Graduate School in Stochastics and Statistics (TY, JY, HY, JoY, VTT)
Tilastollisen informaation, päättelyn ja data-analyysin tutkijakoulu * Graduate School on Statistical Information and Data Analysis SIIDA (HY, HKKK, JoY, JY, OY, TaY, TY, VaY, ÅA, SHH)
Ympäristötieteen ja tekniikan tutkijakoulu * Graduate School in Environmental Science and Technology (JoY, HY, JY, KuY, TTY, OY, ÅA, SYKE, KTL, MTT)
Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu (HY, JoY, JY, OY, TuY)
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41

1915
352

1996
2113
502

1997

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

9,7
7,4
17,1

RAHOITUS  FUNDING [1000 €]
Budjettirahoitus | Budget funding *
Ulkopuolinen rahoitus | External funding
Yhteensä  Total
10
8,6
18,6

10,9
9,5
20,4

37
15
24
30
28
90
18
190
432

34
14
20
38
24
85
17
151
383

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
35
14
23
34
31
89
17
186
429

27

13
9
5

72
41
51
33
18
215

2021
336

1998

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN  Ph.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet | Biological and environmental sciences
5
7
Fysiikka | Physics
4
4
Kemia | Chemistry
5
Matematiikka | Mathematics
Tietotekniikka | Computer science
Tilastotiede | Statistics
Yhteensä  Total
9
16

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN  M.Sc. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet | Biological and environmental sciences
40
33
Fysiikka | Physics
39
36
Kemia | Chemistry
49
50
Matematiikka | Mathematics
24
22
Tietotekniikka | Computer science
12
26
Tilastotiede | Statistics
Yhteensä  Total
164
167

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

10
11
21

39
16
25
33
30
95
18
200
456

9
5
5
19

59
37
45
21
162

2162
440

1999

Tilastoja  Statistics 1996-2006

10,8
11,4
22,2

39
16
27
30
32
95
23
222
484

10
9
6
1
26

59
36
39
25
159

2276
399

2000

11,9
12
23,9

42
15
28
32
27
96
23
247
510

17
11
7
1
1
37

60
42
60
17
4
183

2424
395

2001

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

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
13,1
33

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
13,2
33,9

47
18
33
25
17
63
28
268
499

9
14
4
3
30

91
38
30
21
7
187

2583
354

2006

Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2006

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2006

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 15 525

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1345

9%

11 %
22 %
27 %

13 %

13 %

9%
17 %

11 %

9%

14 %

19 %

12 %

14 %

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2006

Vuonna 2005 julkaistut referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2005

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 108

Julkaisujen yhteismäärä / Total number 1054

7%

7%

12 %

4%

20 %

9%

12 %

16 %

12 %

6%

29 %
10 %
14 %
33 %

9%

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities
Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology

Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta Faculty of Mathematics andScience
Science
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 matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2006
MSc degrees in Mathematics and science at the Finnish Universities
in 2006

Tohtorin tutkinnot matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa 2006
PhD degrees in Mathematics and science at the Finnish Universities
in 2006

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1487

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 307

3%

5%

14 %

12 %

27 %

35 %

5%

5%

13 %

8%

18 %

9%

9%

16 %

·
·
·
·

Helsingin yliopisto University of Helsinki
Joensuun yliopisto University of Joensuu
Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä
Kuopion yliopisto University of Kuopio
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7%
14 %

·
·
·

Oulun yliopisto University of Oulu
Tampereen yliopisto University of Tampere
Turun yliopisto University of Turku
Åbo Akademi

TOIMITUS
Harri Högmander, Rauno Julin, Pekka Koskela, Marianne Laapio, Matti Pylvänäinen, Jukka Rintala, Jussi Valkonen
TILASTOT
Soili Leskinen, Piia Löppönen, Marketta Maukonen, Tuula Paukama, Matti Pylvänäinen,
Paula Sarkkinen, Hannele Säntti-Ahomäki, Eeva-Liisa Tauriainen
KUVAT JA GRAAFIT
Artak Barsekhyan, Ludvig Gilbert, Karoliina Honkala, Anja Hämäläinen, Reijo Kauppinen, Marianne Laapio, Ari Lehtonen,
Hannu Leinonen, Varpu Marjomäki, Paavo Niutanen, Thomas Picard, Matti Pylvänäinen, Varma Rajender,
Minja Revonkorpi, Juha Ryhänen, Tuukka Rönkkö, Katka Samcová, Päivi Törmä, Maija Vihinen-Ranta, Tarja Vänskä-Kauhanen
GRAAFINEN SUUNNITTELU
Minja Revonkorpi / Taidea
PAINOPAIKKA
Monexmedia Oy
Jyväskylä, 2007
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/science
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2200
Fax: +358 14 260 2201
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science

Kemian laitos
Department of Chemistry

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/science/bioenv
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2230
Fax: +358 14 260 2221

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/science/chem
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2500
Fax: +358 14 260 2501

Fysiikan laitos
Department of Physics
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/science/phys
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2350
Fax: +358 14 260 2351

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Department of Mathematics and Statistics
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu ● Homepage: http://www.jyu.ﬁ/science/maths
Puhelin ● Tel: +358 14 260 2700
Fax: +358 14 260 2701

