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Henrik Kunttu

Dekaanin katsaus
Vuosi 2011 oli tiedekunnan perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen, valossa erittäin
menestyksekäs. Saavutimme valmistuneiden tohtorien määrässä kaikkien aikojen ennätyksen (43) ja uskon tohtorikoulutuksen tehostamistoimien vaikuttavan myönteisesti
tutkintomääriin myös jatkossa. Ammattimaisesti ohjattu, neljässä vuodessa suoritettu
tohtorintutkinto on jatkokoulutettavien etu ja samalla oikeus. Tutkimuksen saralla erityismaininnan ansaitsevat vuonna 2012 aloittavat huippuyksiköt ydin- ja kiihdytinpohjaisessa fysiikassa, biologisten vuorovaikutuksien tutkimuksessa ja inversio-ongelmien
tutkimuksessa. Edellisvuoden tapaan tutkimuksia raportoitiin mm. Science ja Nature
–lehdissä.
Toimintaamme arvioitiin yliopiston sisäisessä tutkimuksen arvioinnissa sekä Suomen
Akatemian toteuttamassa valtakunnallisessa kemian tutkimuksen arvioinnissa. Ilahduttavaa oli havaita huippututkimuksen laajuus tiedekunnassamme. Arvioinnit auttavat
asemoimaan itseämme suhteessa muuhun tiedeyhteisöön ja parhaimmillaan tukevat
toiminnan kehittämistä. Yksittäisistä kehittämiskohteista tärkeimmäksi nousi tarve lisätä
näkyvyyttämme eurooppalaisella areenalla ja tämän kautta laajentaa tutkimusrahoituksemme pohjaa. Näen tämän hyvin keskeisenä haasteena. Tieteellisten saavutusten valossa useat tutkijamme ovat kilpailukykyisiä esim. ERC –tutkimusrahoituksesta päätettäessä
–nyt viimeistään on aika luopua turhasta vaatimattomuudesta!

Opetus- ja kulttuuriministeriön tuleva (2013 – 2016) rahoitusmalli yliopistoille sekä yliopistojen profilointia vahvistavat toimet tulevat muovaamaan yliopistomaailmaa huomattavasti. Julkaisujen ja kilpaillun tutkimusrahoituksen osuuden kasvaessa merkittävästi rahoitusmallissa tiedekuntamme pitkäjänteisen kehitystyön seurauksena saavutettu
tieteellinen kilpailukyky tukee jatkossa enenemässä määrin koko yliopiston hyvinvointia. Yliopistojen työnjakoa tukeva profilointityö eteni vuonna 2011
käytännön tasolle. Strategisesti valittujen kahdenvälisten kumppanuuksien kautta tällä prosessilla voidaan saavuttaa paljon. Monet eläkkeelle siirtymiset
luovat taloudellista pohjaa profiloitumiselle juuri nyt. Meneillään oleva muutos korostaa menestystekijöiden tunnistamista osana strategista johtamista.
Olen ylpeydellä seurannut miten erinomaisella tavalla tämä on sisäistetty tiedekuntamme laitoksilla.
Vuosi 2011 oli kansainvälinen kemian vuosi. Maailmanlaajuisen juhlinnan kohteena olivat saavutukset kemiassa ja niiden vaikutukset ihmiskunnan hyvinvointiin. Myös oma kemian laitoksemme osallistui juhlavuoden tapahtumiin, mm. järjestämällä lokakuussa paljon mielenkiintoa saavuttaneet Yliopistopäivät. Mielenkiintoinen uusi innovaatio, bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijoiden kehittämä Peerage of Science -yhteisöpalvelu tieteen vertaisarvioinnin kehittämiseksi otettiin kansainväliseen käyttöön.
Haluan kiittää koko henkilökuntaa hyvästä tuloksesta ja yhteistyöstä.

Dean’s overview
Regarding the key tasks of the faculty, education and research, 2011 was a very successful year. We achieved an all-time record in the number of new
doctorates (43) and I believe that the improvements in the doctoral degree education programmes will have a positive impact on the number of
degrees awarded also in the future. Professionally guided doctoral degrees taken in four years are a privilege offerred to postgraduate students – and
simultaneously their right. In the field of research, special mention must be made for the centres of excellence for nuclear and accelerator based
physics, research of biological interactions and inversion problems, starting operation in 2012. Like in 2010, studies were published in Science and
Nature journals, for example.
Our performance was assessed in the university internal research evaluation as well as in the national evaluation of chemistry research by the Academy of Finland. It was a true delight to discover how extensive the state-of-the-art research is in our faculty. Evaluations help us position ourselves
in relation to the other scientific societies and, at best, support the development of operations. Among individual targets of development, the need
of increasing our visibility in the European arena and thereby expanding the basis for our research funding emerged as the most important one. In
my opinion, this challenge is very central to us. In the light of scientific achievements, many of our researchers are competitive when it comes to, for
example, decision making on ERC research funding – now it is high time to throw away needless modesty!
The future funding model for universities of the Ministry of Education and Culture (2013 through 2016) as well as the actions for strengthening the
profiling of universities will remarkably modify the university world. As the proportion of publications and research funding competitions will notably
increase in the funding model, the scientific competitive advantage achieved as a result of the long-term development of our faculty will increasingly
support the well-being of the entire university in the future. In 2011, the profiling work supporting the distribution of work between universities
progressed to a practical level. Via strategically selected bilateral partnerships, this process can achieve a lot. At the moment, many retirements create
a financial base for the profiling. The on-going change emphasises identification of success factors as a part of strategic leadership. I am proud to see
the profound understanding of and dedication to this at the departments of our faculty.
Year 2011 was the International Year of Chemistry, a worldwide celebration of the achievements of chemistry and its contributions to the well-being
of humankind. Our own department of chemistry also participated in the celebration year events by organising, for example, University Days in
October, an event that gathered a lot of interest. An interesting innovation, the Peerage of Science web society developed by the researchers of the
Department of Biological and Environmental Science, for enhancing scientific peer review, was introduced internationally.
I want to extend my sincere thanks to all the personnel for the good results and co-operation.
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos 						
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimus ja opetus keskittyy
elävän ja elottoman luonnon perusilmiöiden ja aineen rakenteen
ymmärryksen lisäämiseen. Lähestymme tehtäväämme kokonaisvaltaisesti kaikilla biologisen hierarkian tasoilla. Laaja katsantokanta on välttämätön, koska pidämme tärkeänä, että tieteellisesti
korkeatasoinen tutkimuksemme pysyy relevanttina myös yhteiskunnan tarpeiden ja hyvinvoinnin kannalta. Kaikkien hierarkian
tasojen merkitys on helppo ymmärtää, jos pohdimme, kuinka
näkemämme suurimmat ihmiskuntaa ja muuta elollista luontoa
uhkaavat ilmiöt läpäisevät nuo tasot: esimerkiksi ilmastonmuutos
tai elinympäristöjen saastuminen ja tuhoutuminen ovat ilmiöitä,
jotka vaikuttavat laajassa ekosysteemien mittakaavassa. Ekosysteemit puolestaan muodostuvat elollisen ja elottoman luonnon
vuorovaikutuksesta, jossa elollinen osa koostuu lajeista, niiden
populaatioista ja populaatioiden yksilöistä. Yksilöiden vaste ympäristöön ja sen muutoksiin, joka johtaa populaatioiden sopeutumiseen ja evoluutioon, on pohjimmiltaan riippuvaista yksilöiden
geneettisestä arkkitehtuurista, geenien toiminnasta ja sitä seuraavasta biomolekyylien rakentumisesta. Ymmärrys luonnon perusilmiöiden tasojen välisistä riippuvuussuhteista ja mekanismeista
antaa meille vankan tieteellisen perustan, jonka päälle on hyvä
rakentaa ratkaisuja yhteiskuntaa kulloinkin askarruttaviin kysymyksiin. Laitoksellamme tehdään huipputason perustutkimusta
biologisista vuorovaikutuksista biologian eri hierarkian tasoilla ja
niiden rajapinnoilla. Tällä hetkellä laitoksemme tutkimusta sovelletaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin joista keskeisimmät liittyvät
ihmistoiminnan ympäristövaikutuksiin ja luonnonsuojeluun, tulokaslajien torjuntaan, luonnonvarojen, kuten kala- ja riistakantojen,
puun sekä turpeen kestävään talouskäyttöön ja erilaisiin ekosysteemipalveluihin kuten hiilen kiertoon ja sidontaan.

tön rekrytoinnissa. Professori Aimo Oikarin siirtyessä lähiaikoina
emeritukseksi, laitoksellamme aloittaa professorina Jussi Kukkonen 1.4.2012. Kukkonen vahvistaa entisestään osaamistamme
ihmistoiminnan ympäristövaikutusten tutkimuksessa ja opetuksessa. Hän on ekotoksikologian ja ympäristöriskien kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija josta mainiona osoituksena voidaan
pitää sitä, että hän oli nimitettynä akatemiaprofessoriksi kaudella
2005 – 2009. Liittyen yliopiston vahvuusaluepolitiikaan, joka perustuu ulkopuolisen arvioinnin pohjalta tunnistettuihin tutkimuksen kärkialoihin, rehtori osoitti lisäresurssin laitoksellemme ekologian ja evoluutiobiologian tutkimusedellytysten parantamiseksi.
Laajalla kansainvälisellä rekrytoinnilla haimme tenure track -yliopistotutkijaa teoreettisen ekologian ja evoluutiobiologian tutkimukseen. Tehtävässä aloitti 1.10.2011 Dr Lutz Fromhage. Fromhage on väitellyt evoluutiobiologian alalta vuonna 2005 Hampurin
yliopistossa, ja toiminut tämän jälkeen tutkijana Britanniassa ja
Saksassa. Lisäksi olemme rekrytoineet yliopistolehtoriksi FT Marja
Tiirolan akvaattisen mikrobiologian alalle ja FT Tapio Keskisen Suomen ympäristökeskuksen ja Jyväskylän yliopiston yhteistoimeen
ekosysteemitutkimuksen alalle.
Laitoksemme menestyksestä resurssien hankinnassa voidaan
mainita alkava biologisten vuorovaikutusten huippuyksikkö. Uusi
huippuyksikkö jatkaa pitkäjänteistä evoluutiobiologista tutkimusta, joka on laitoksemme ja koko yliopiston vahvuusala, ja sitoo
yhteen laitoksellamme aiemmin toimineet evoluutiotutkimuksen
ja virustutkimuksen huippuyksiköt. Uusi huippuyksikkö esittäytyy
vuosikertomuksen sivulla 6.

Laitoksemme on jakautunut hallinnollisesti lähinnä opetuksen
järjestämistä varten neljään osastoon: solu- ja molekyylibiologia,
akvaattiset tieteet, ekologia ja evoluutiobiologia sekä ympäristötiede ja -teknologia. Osastojen tutkimus nivoutuu sulavasti
ylläkuvatun kokonaisuuden osiksi ja samaan tapaan, osastoista
riippumatta, laitoksellamme koulutetaan myös biologian aineenopettajia. Koulutuksemme perustuu ajatukseen kansainvälisesti
korkeatasoisen tutkimuksen tuomisesta osaksi jokaista opetustilaisuutta, ja opiskelijoiden aktivoimisesta itse työskentelemään
oppimisensa eteen. Kuvaavaa koulutuksessamme on jatkuva pyrkimyksemme parempaan oppimistulokseen. Sivulta 12 voit lukea
tarinan joka kuvaa koulutusta ja oppimista laitoksellamme.
Vuoden 2011 aikana laitoksemme onnistui hyvin ulkopuolisten
resurssien hankinnassa sekä osaavan ja kansainvälisen henkilös-
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Henkilökunta • Personnel				
Professorit • Professors				
Asemanjohtaja • Head of Research Station			
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff		
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians		
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel

259
16
1
22
146
62
12

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates			

579
115
66
16

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

14,9
8,2
6,7

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and
teaching
Ekologia ja evoluutiobiologia • Ecology and evolutionary biology
Solu- ja molekyylibiologia • Cell and molecular biology
Akvaattiset tieteet • Aquatic sciences
Ympäristötiede ja -teknologia • Environmental science and technology

Department of Biological and
Environmental Science
Research and teaching at the Department of Biological and Environmental Science aims at better understanding the structure and
basic phenomena of biotic and abiotic nature. We approach our
task comprehensively at all levels of the natural biological hierarchy. A broad perspective is essential because we find it important
that our cutting edge research is relevant also for the goals and
well-being of society. The significance of our approach is apparent
considering that the greatest threats currently facing mankind
and other living organisms extend throughout this hierarchy. For
example, climate change and degradation of habitats are phenomena that operate at the large ecosystem scale. Ecosystems are
formed by the interaction between biotic and abiotic components, and the biotic part is composed of species, their populations, and individuals in the populations. How individuals respond
to changes in the environment, leading to adaptation and evolution, is ultimately determined by the individual’s genetic architecture, gene expression, and subsequent formation of biomolecules.
Comprehensive understanding of the mechanistic relationships
between these hierarchical levels provides us with a firm scientific
foundation from which we can derive solutions to the questions
society may have at any given time. In our department we are conducting progressive basic research on the biological interactions
across and at the interface of the levels of biological hierarchy. At
the moment our research is applied to societal questions related
to assessing and monitoring anthropogenic impact on, restoration of, and conservation of habitats, preventing alien species invasions, sustainable management of natural resources such as fish
stocks and game, timber and peat, and to ecosystem services such
as carbon flux and sequestration.
Our department is divided into four administrative sections mainly
for the organization of teaching: Cell and Molecular Biology, Aquatic Science, Ecology and Evolutionary Biology and Environmental
Science and Technology. The sections complement each other in
research, and together form the unified whole described above.
Similarly, independent from the administrative sections, we also
train biology teachers. Our teaching is based on the idea that international cutting edge research is an essential part of all teaching
and students learn the best when they have to work for it. Characteristic of our teaching is the continuous aim towards better
learning results.

During the year 2011 our department was successful in acquiring
external funding and in recruiting knowledgeable and international staff. Professor Aimo Oikari will transition to Emeritus status in
the near future, and we have recruited Professor Jussi Kukkonen
to begin working in the department starting 1.4.2012. Kukkonen
will strengthen our research and teaching in environmental impact assessment. Kukkonen is an internationally recognized expert
in ecological toxicology and in environmental risk assessment. A
good example of his expertise is his appointment as an Academy
Professor during 2005 - 2009. Related to our recognized international excellence in research, the Rector of the University granted our
department strategic funding to further improve our research in
Ecology and Evolutionary Biology. With a broad international call
we recruited Dr. Lutz Fromhage into a tenure track researcher position in theoretical ecology and evolutionary biology. Fromhage
graduated in 2005 from University of Hamburg and has worked
as a post-doctoral researcher in Germany and in Great Britain. In
addition, we have recruited Dr. Marja Tiirola as a lecturer in aquatic microbiology and Dr. Tapio Keskinen as a joint researcher in
ecosystem research with the Finnish Environment Institute.
As a prime example of our success in acquiring external resources
is the new Centre of Excellence in Biological Interactions. This new
CoE continues the long term progressive evolutionary biology
research in our department and joins together two of previous
CoEs from our department in Evolutionary Research and in Virus
Research. From page 6 you can read more about the new Centre
of Excellence
Our only concern at the department is the health of our working
environment in Ambiotica building. This is a serious issue and we
have worked hard to improve the situation. Producing cutting
edge research, teaching and administration in a sick building, in
the middle of construction work, or in a temporary office or laboratory space is not easy and demands strength from all of us.
I take this opportunity to thank all the staff and students of our
department for excellent performance and flexibility during the
past year.
				
				
Janne Kotiaho
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Variation enables science to flourish Patterns of the ecology centres of excellence
Variation is a biological factor that enables populations to flourish. This is true also with scientific excellence. So in addition to
the innovativeness and hard work we need variation in ideas and
people working in the research groups. One conventional way to
increase variation is to allow gene flow between research centres i.e. frequently change the PhDs and post docs. Another is also
to allow variation and evolutionary change to take place in the
group leader level. The renewal of the status of the centres of excellence in Finland is not a guaranteed particularly in the field of
Ecology which has had Centres of Excellences in Jyväskylä, Turku,
Helsinki and Oulu. Here we explore the renewal patterns of the
Ecology centres of excellence in the University of Jyväskylä.

Centre of Excellence in Evolutionary
Ecology (2000-2005)
“Ecology is a science not an opinion”
The original statement of the centre tried to refute the overall
usage of the word ecology, which actually is not a value labelled
word, but is a field of science of its own right. The first CoE was
structured around Professor Rauno Alatalo by 11 groups which
covered three main fields: signal evolution, evolution of reproductive strategies and population ecology and soil food webs.
The uniqueness of this research group at the time of Finnish ecology was that it covered most of the aspects of evolutionary ecology and brought the whole section under the same umbrella.
This created a very fruitful atmosphere particularly for the PhD
students and post docs as the centre status allowed us to build
a modern state of art research laboratories but more importantly
gave an example of shared usage of equipment, methods and
the power of shared thinking. The centre focused on the integrative and collaborative approaches to advance ecological research
and education and in the application of the research results into
nature conservation.

Change I Substitutions (Evolutionary
Ecology to Evolutionary Research)
“Evolution is everywhere”
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By the end of 2005 the CoE in Evolutionary Ecology had grown
too large in research questions to fit into successful application.
At the same time new people were appointed to new positions
and some key people of the CoE had left the department. The
change in a composition of the number of group leaders matches the same magnitude of change as in the title (word Ecology
changed into Research 60 %). With the new appointed professor
Anneli Hoikkala in the Genetics this CoE in Evolutionary Research
sought to dive deeper into the world of genes and genetic change. The themes of the centre were streamlined to better match
the core of evolutionary biology: variation, selection and evolutionary change. As an example of a recent highlight of the research see page 14.

Change Ii Deletion and Additions (From
Evolutionary Research to Biological
Interactions Research)
“Natural selection is driven by interactions; interactions
of all kinds and at all levels”
Some changes are also unexpected as the sudden early retirement of the CoE leader academy professor Rauno Alatalo in 2008.
Previous both Centres were build around his expertise and this required a new vision and strategy for the renewal of the CoE status.
It is inevitable that change always potentiates both possibilities
and threats. Academy professor Johanna Mappes and professor
in virology Jaana Bamford took a wild step by asking can we merge evolutionary ecology into virology. The answer yes resulted in
a new CoE which will focus in questions about how the complexity in biological interactions will promote evolution. The change in
a composition of the CoE matches again the same magnitude of
change as in the title (word Evolutionary changed into Biological
Interactions 26 %). Addition of new study groups (theoretical biology, social insects, viruses) will give us possibilities in finding new
ways of thinking and potentiating new possibilities of testing the
functions of hierarchical biological world.

Themes throughout
There are also unifying factors among all the centres: experimental approach, internationality and training of the students. Our strength is in teaching students a rigorous experimental approach
to test theories and hypothesis in all levels from BA to PhD. By the
end of 2012, the two Centres will have educated several BA and
MSc students and over 50 PhD students from 9 different nationalities and hosted over 20 post docs and visiting scientist from 12
different countries. Thus in essence we have used a mixed model
of change in young scholars as well as the senior level scholars.
The changes in the CoE structure have given the possibility in
renewing the status throughout the tough competition for academic funding. It also shows an evolutionary pattern as we have
always maintained variation in the research ideas and questions
which have been essential as the academic funding criteria have
shifted in focus and in magnitude (i.e. selection change) over
the years. The difference to “the survival of fittest”, evolutionary
scenario is that groups that have been outgrown from the Centre
have also remained successful. Thus the Centre status has diversified the research in the Ecology and Evolutionary biology section
and maintained the high input of external funding. The current
“full cost model” also guarantees that the success of renewing
CoE status is by default divided among the whole Faculty.
Leena Lindström

Genomics, structure and assembly of viruses
The research group of Prof. Jaana Bamford focuses on the key
aspects of virus life cycles and evolution. The team is composed
of senior scientists, graduate students and technicians as well
as occasional undergraduates and trainees. Research involves
multiple aspects of virus development, ranging from the study
of virus-host interactions to discovering the structures of viruses
but also, retracing the evolutionary mechanisms that have led to
the virosphere as we know it today.
Some comments from the post docs and PhD students:
“After graduating from the Université catholique de Louvain in
Belgium, I joined the Bamford group to continue developing my
passion for bacterial viruses. These small infectious entities are
powerful models to study regulatory networks and notably, how
viral and host factors interact to form complex units of gene regulation. The objective of my research is to understand the control circuit determining the lifecycle of virus Bam35. Using genetics combined to biochemistry, I found that Bam35 adds multiple
layers of control to ensure the efficient transition from latency to
lytic replication. Changes to one of the control pathways does
not necessarily alter the viral cycle but can be compensated for
using alternative routes. The study of a simple virus like Bam35
offers new insights in the very fundamental principles that apply
to all living organisms. An upcoming training at the Universidad
Autónoma de Madrid (funded by a JYU international mobility
grant) is likely to uncover more fascinating aspects of the Bam35
cycle.”
- Nadine Fornelos, Postdoctoral fellow
“I have graduated as a MSc in genetics in the University of Oulu
and became familiar with the Bamford group during my studies
when I was accepted to carry out my pro gradu project in the
group. After graduating in 2009 I was introduced to a project
dealing with a bacterial fish pathogen and started my PhD studies on bacterial and viral genetics. Flavobacterium columnare is
a pathogen causing serious financial and material losses at fish
farms where e.g. salmons and rainbow trouts are grown. In this
project, the main goal is to understand the virulence mechanisms
of this pathogen and to find novel treatments for infected fish.
To reach this goal, many aspects have to be considered such as

Figure 1.
Virulent bacterial (F. columnare) colony
(by Lotta-Riina Sundberg)

environmental variables, pathogens’ genetic background and interactions with the host and predators. During the last two years
we have been collecting water samples systematically at a fish
farm to discover new viruses infecting F. columnare. These kind
of viruses are potential tools when developing new treatments
for bacterial infections such as phage therapy, meaning that
pathogenic bacteria are eliminated using their natural predators – viruses. The fascinating case of this fish pathogen is a nice
example how basic research can be connected to real life since
most of us likes fish!”
- Reetta Penttinen, PhD student
“I got my BSc from the University of Joensuu and MSc from the
Nanoscience programme in the University of Jyväskylä. Early in
my studies I was accepted as a trainee to the Bamford group
and later my pro gradu research led to a versatile PhD project
focusing on viral structures and the evolution of viruses. Certain
conserved viral protein structures can be used as evolutionary
markers to identify ancient viral lineages. Our ongoing research
focuses on determining the fold of the coat proteins of a novel
hot spring bacteriophage P23-77 that represents an unforeseen,
ancestral branch of the diverse double beta-barrel lineage of viruses. The Bamford group has strong international connections
in the field of structural biology and much of the project was
carried out in collaboration with University of Oxford, granting
access to the Diamond Light Source synchrotron and other top
notch facilities. International aspect is present also to all members of the group in the form of yearly conference attendance
abroad. ”
- Ilona Rissanen, PhD student
The Bamford group has been part of the Centre of Excellence
in Virus Research (2006-2011) in collaboration with the University of Helsinki and is presently a member of the Centre of
Excellence in Biological Interactions (2012-2017, headed by
Academy professor Johanna Mappes) in collaboration with
Universities of Jyväskylä and Helsinki.

Figure 2. Viral coat protein electron density (left) and the protein fold characteristic to
a double beta-barrel lineage member (right)
(by Ilona Rissanen)
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Jyväskylä University as a centre
for aquatic research
Aquatic Sciences has a long tradition at Jyväskylä University, having been founded in 1972 with the appointment of the first Professor of Hydrobiology, Pauli Bagge. Since those early days the
discipline has grown and developed and today Aquatic Sciences
is one of the four main divisions in the Department of Biological
and Environmental Science at the university. The research of the
division is loosely organised within three lines, each associated
with a professor: lake ecosystems and food webs (Professor Roger Jones), fish biology and fisheries (Professor Juha Karjalainen)
and aquatic parasitology (Professor Jouni Taskinen). This breadth
of expertise is rather unusual in a university aquatic sciences
group and is a strength of Jyväskylä, where aquatic research extends from long-term ecological monitoring of lakes (described
in a previous annual report) through studies of lake ecosystem
structure and function, to the role of parasites in aquatic ecology. In this context the cutting-edge research on columnaris disease (Flavobacterium columnare) and its transfer from wild fish
to outbreaks in aquaculture contributes to the new Academy of
Finland funded Centre of Excellence in Biological Interactions at
Jyväskylä.
The volume of research in Aquatic Sciences has grown strongly
over recent years, with substantial external funding from the
Academy of Finland, as well as from the EU, foundations and other sources. As a result the group now has around 20 PhD students
and produces 4-5doctoral theses per year, and around 15 postdoctoral researchers. The overall Aquatic Sciences research environment at Jyväskylä is enhanced by the presence on the university’s Ylistönrinne campus of units of the Finnish Environment
Institute (SYKE) and the Finnish Game and Fisheries Research
Institute (RKTL). These units have their own research agendas,
but there is increasing research collaboration between university
researchers and the institute staff. As a result of these developments, Jyväskylä University can be considered a major national
centre for aquatic research, particularly lake research, and is developing an increasingly visible international profile.
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A particular feature of aquatic research at Jyväskylä is now the
application of stable isotope analysis (SIA). The ratios of stable
isotopes of several common elements can be determined with
great precision by isotope ratio mass spectrometry, and technical
developments over recent years have allowed automated analysis
of large numbers of samples relatively cheaply. This has opened
application of SIA to many research fields, and determining the
values of stable isotope ratios and how they change in particular circumstances has become an important tool in ecology and
environmental science for evaluating a wide variety of ecological
and biogeochemical processes. Expertise in the application of SIA
in aquatic research was gained at Jyväskylä with the appointment
in 2002 of Professor Roger Jones and the purchase of equipment
to enable SIA of carbon, nitrogen and sulphur isotopes in ecological materials. The technique now underpins a high proportion of aquatic research at Jyväskylä and has been instrumental
in developing the international recognition of the group. For example, the group is a recognised international leader in the study
of how terrestrial organic matter produced in their catchments

and then washed into lakes influences the structure and function of lake ecosystems; this is an excellent example of a “cross
system subsidy” which is an active topic in current general ecological research. SIA has been a vital tool for this work, because
carbon stable isotope ratios often differ between terrestrial and
aquatic organic matter, allowing the carbon isotope ratio to act
as a tracer when following the path of terrestrial carbon through
the lake ecosystem. In some cases the group has even been able
to amplify the strength of the isotope tracer signal by artificial
enrichment of entire small lakes with the heavy 13C isotope. This
is possible because, unlike radioisotopes, stable isotopes have no
health and safety implications The provision of SIA analyses and
the associated expertise in planning, executing and interpreting
SIA-related research has led the group into several important
international collaborations, including with groups in Germany,
Norway, Estonia and Turkey. The group also has many national
collaborations in which it provides SIA expertise, with researchers at the universities of Helsinki, Turku and Eastern Finland, as
well as with RKTL and SYKE. Indeed, the great success of the SIA
work is now becoming a problem because the heavy demand for
instrument time is leading to delays in delivery of results. Fortunately the potential of the SIA-related research at Jyväskylä will
be enhanced during 2012 with the purchase of new equipment
that will increase the capacity for analyses, but will also enable
analyses of additional isotopes (hydrogen and oxygen) that will
expand the range of ecological issues that can be addressed.
Aquatic Sciences at Jyväskylä is always looking to the future. One
field that is becoming increasingly important is aquatic microbial
ecology. In lakes, as in all ecosystems, microbes underpin the biogeochemical cycles of key elements, including carbon and nitrogen. However, until very recently microbial ecology was restricted
in scope by the inability to identify the many different taxa. Traditional microscopy does not allow distinction of most bacterial
types, which can only be properly classified by genetic sequencing. Advances in molecular biology, especially “next generation
sequencing technologies” offer the possibility for geneticallybased identification of entire microbial communities and the cost
of this is falling all the time. The Department of Biological and Environmental Science is investing in this technology, which will allow complete evaluation of the microbial diversity in lakes. Since
the SIA facility allows study of microbial processes, the group will
then be in an enviable position of being able to link diversity with
ecological function in the study of aquatic ecosystems, and this
should give rise to exciting and innovative research. Of course to
realise this potential, suitable expertise has to be available. To this
end the Department has appointed Academy Researcher Marja
Tiirola to a vacant University Lecturer position from August 2012.
During her time as an Academy Researcher Tiirola has been combining her expertise in molecular microbiology with new skills in
SIA to study the role of microbes in the aquatic carbon and nitrogen cycles. As a permanent member of staff she will be seeking
to expand her research group and raise the international profile
of Jyväskylä in the field of aquatic microbial ecology.
Roger Jones
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Infrastructure improvement and excellent
research at Konnevesi

The year 2011 remains in the history of the Konnevesi Research
Station as the year of the infrastructure improvement. The previous large enlargement, the research hall at the lake shore, was a
mile stone for improvement of research facilities. It enabled keeping of laboratory colonies and conducting experimental research both in terrestrial and aquatic environments. The 2011 renovation was targeting to make the life more pleasant for the users
of the research station. The administrative building with offices,
kitchen facilities and dining hall was totally renewed. Dining hall
was more than doubled in space and light. The best comments
of the new building was “It looks like it has always been there”, fitting to outlook of the station but nevertheless providing comfort
for user groups of more than 120 people. This was verified at the
annual meeting of the “Biological Interactions Graduate School”,
the largest meeting in the research station history with 120 or
more participants.
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Already before the opening ceremony celebration of the new
building, with the rector Aino Sallinen in July, the facilities were
“tested” for instance with the 4th Jyväskylä Winter school of
Ecology”, the “Bi-annual meeting of Finnish University Research
Stations” and ecology field courses. The winterschool was immemorial for me with 20 years and more experience in winter ecology courses, for other teachers and international students. The
whole first week of the field course was around -30oC, the coldest
weather ever experienced by most of the students. However, the
bizarre cold caused only slight changes into the course program
after the first day when many students needed to be equipped
with woolen socks and pullovers from “Pappilan Hätävara” handicraft shop at Konnevesi.
The bi-annual meeting of Finnish universities field stations at
Konnevesi was organized in the new facilities in May. It provided
all participating eight field stations from Åland archipelago to
Kevo at the northernmost point of Lapland a positive signal during difficult and uncertain years of change in universities status.

In the research infrastructure the improvement included re-construction of small rodent experimental study
area at Sukeva. In total 1300 meters of walls of the experimental enclosures were rebuilt and the devastating
storm damages from August 2010 were repaired. As a
total new research innovation a large butterfly enclosure
was erected near the research station buildings. It enables intensive experimental research with moths, butterflies and maybe with other small flying critters as well.
The research conducted at Konnevesi research station
yielded a number of publications in foremost international journals of ecology. As the highlight of the year is
to be mentioned the study of Mika Mökkönen and colleagues on sexually antagonistic genetic variation in the
bank vole, published in the topmost journal Science in
November 2011.
Around the Christmas lunch table first time in the new
dining hall gathered satisfied researchers, staff, collaborators and neighbors. This was the last delicious Xmas
lunch cooked by our beloved chief Raija Tiihonen. Next
years she will be an honorary guest in this pleasant yearending celebration for the friends of the Konnevesi research station.
Hannu Ylönen
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Miten vuorovaikutus toimii bio- ja
ympäristötieteiden opetuksessa?
Bio- ja ympäristötieteiden laitos on monipuolinen ja vahva opetus- ja tutkimusyksikkö. Sen yhtenä päätavoitteena on olla Suomen laadukkain
bio- ja ympäristötieteiden alojen maisterikoulutusyksikkö ja kouluttaa itsenäiseen työhön ja tieteellisen tiedon käyttöön kykeneviä maistereita.
Tähän tavoitteeseen pääsy vaatii vahvaa sitoutumista sekä tutkija-opettajilta että opiskelijoilta.
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Laitoksen aulassa käy aikamoinen vilinä syksyisenä päivänä vartin yli tasatunnin, opiskelijaryhmät
ovat värikästä katseltavaa. Osa nuorista on selvästikin lähdössä ulos, toiset heistä metsään sienikurssille, toiset järvelle näytteenottoon, loput
Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukseen. Osa
opiskelijoista taas sukeutuu valkoisiin takkeihin
ja painuu kurssilaboratorion ovesta sisään. Puheensorina on mahdotonta ja vieraan on vaikea
puikkelehtia ruuhkassa eteenpäin. Luentosaliinkin näyttää jokunen opiskelija menevän, lopulta sinne puikahtaa myös ilmeinen
opettaja valtava kahvimuki kädessään.

Opetussuunnitelmien rakenteita ja sisältöjä pohditaan ja kyseenalaistetaan jatkuvasti, jotta ne vastaisivat paremmin myös tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Tällaista on opiskelu Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, paljon harjoituksia ja demonstraatioita, suhteellisen vähän puhetta
edestä isolle joukolle. Bio- ja ympäristötieteitä oppii parhaiten itse
tekemällä, maastossa ja laboratoriossa. Ryhäkärpäsen oppii tunnistamaan siipisuonituksestaan, kun sen on kerran määrittänyt
mikroskoopin alla innokkaan ohjaajan piiskaamana. Elektroforeesia pystyy ymmärtämään ja notkeasti käyttämään, kun sen on itse
muutamaan kertaan ladannut. Kalakantojen vaihtelut avautuvat,
kun ne on itse kerran pari laskenut ja koekalastuksen saaliista punninnut.

Bio- ja ympäristötieteiden opiskelijat viedään Konneveden tutkimusasemalle ryhmäytymään heti opiskelun alussa, toisella viikolla. Kaksi päivää ja niiden välinen ilta ja yö eletään tiiviisti yhdessä
– monenlaista tehden. Opiskelijat koetetaan sitouttaa yliopistoon,
laitokseen ja tuleviin oppiaineisiinsa luontevasti. Ohjelmaan sisältyy toiminnallista tutustumista laitoksen tieteenaloihin ja tietoiskuja opiskeluun liittyvistä asioista, mutta myös rennompaa
menoa: koskenlaskua uimalla uittoränniä pitkin, erilaisia pelejä,
makkaranpaistoa sekä muuta opettajien ja tutorien järjestämää
joskus yllätyksellistäkin ohjelmaa.

Opetus on selvästikin vuorovaikutteista ja opiskelijoita innostavaa.
Vieraan on vaikea erottaa opiskelijaa henkilökunnasta, kanssakäyminen näyttää puolin ja toisin luontevalta ja välittömältä. Mutta
onko kaikki niin hyvin kuin sen halutaan olla? Tähän ei laitos tuudittaudu, vaan opetusta ja muuta toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Laitos on aktiivisesti mukana yliopiston interaktiivisen opetuksen
ja oppimisen kehittämishankkeessa. Opettajista on jatkuvasti useampikin suorittamassa pedagogisia opintoja. Opiskelijapalautteen
keruussa on hyvin pitkät perinteet ja sitä kehitetään jatkuvasti.
Saadun palautteen hyödyntämisessä opetuksen kehittämisessä on vielä haastetta ja siihen on tartuttu päättäväisesti. Samoin
opiskelijat on saatava antamaan palautetta vielä aktiivisemmin,
sillä sitä valmiutta ja taitoa he tarvitsevat tulevassa elämässään.

Laitoksen opiskelijat pyritään rekrytoimaan tutkimusryhmien
toimintaan jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Suurin osa kandidaatintutkielmista ja Pro gradu –tutkielmista tehdään tutkimusryhmissä osana laajempaa korkeatasoista tutkimusta. Varmasti
juuri tästä syystä iso osa valmistuvista maistereista jatkaa suoraan
jatko-opintoihin.
Jari Haimi

Sattumasta virtuaaliseulontaan –
Pro gradu lääkekehityksestä
Aloitin opinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2006. Oikeastaan
bio- ja ympäristötieteiden laitokselle opiskelijaksi päätyminen
tapahtui sattumalta, mutta kuten on huomattu, sattumakin voi
tuoda eteen mielenkiintoisia asioita. Opintoja aloittaessani ensimmäinen ajatukseni oli ryhtyä aineenopettajaksi. Myöhemmin
tutkimus vei kuitenkin mennessään ja päädyin suorittamaan
maisterin tutkintoni solu- ja molekyylibiologiasta. Pro gradu -työni
tein laskennalliseen biologiaan keskittyvässä Olli Pentikäisen johtamassa tutkimusryhmässä.

Tällä hetkellä teen jatko-opintoja Olli Pentikäisen ryhmässä, eli jäin
siihen porukkaan, jossa tein myös pro graduni. Yksi merkittävimmistä tutkimukseen kannustavista tekijöistä on ehkä halu oppia
asioita, joita en aiemmin olisi voinut kuvitellakaan ymmärtäväni,
tai edes haluavani tietää. Älkää siis pelätkö kohdata haasteita!
Sanna Niinivehmas

Virtuaaliseulonnassa käydään tietokonepohjaisesti läpi suuria
molekyylitietokantoja vertaamalla tietokannan molekyylejä johonkin tunnettuun biologiseen rakenteeseen. Molekyylitietokannoista halutaan löytää tutkimuskohteeseen, proteiiniin, sitoutuvia pienmolekyylejä eli ligandeja, joista mahdollisesti voidaan
tulevaisuudessa kehittää uusia turvallisia lääkeaineita. Tavallisesti
virtuaaliseulontaa käytetään lääkekehitysprojekteissa niiden alkuvaiheessa. Virtuaaliseulonnan avulla voidaan karsia kokeelliseen
tutkimukseen vain parhaat yhdisteet, sitä kautta vähentää tarvittavaa kokeellisen testauksen määrää ja näin merkittävästi pienentää
kustannuksia sekä säästää aikaa. Virtuaaliseulonta jaetaan kahteen
päätyyppiin: rakennepohjaisiin menetelmiin, joissa hyödynnetään
proteiinien kiderakenteita, ja ligandipohjaisiin menetelmiin, joissa
käytetään tutkimuskohteeseen tunnetusti sitoutuvia ligandeja,
kuten jo olemassa olevaa lääkemolekyyliä.
NIB (engl. negative image-based) on uusi virtuaaliseulontamenetelmä, joka on kehitteillä Olli Pentikäisen tutkimusryhmässä.
NIB-seulonta yhdistää ominaisuuksia sekä rakenne- että ligandipohjaisesta virtuaaliseulonnasta. NIB-malli luodaan täyttämällä
tutkittavan proteiinin ligandinsitomistasku palloilla, jotka edustavat ligandin käytettävissä olevaa tilaa proteiinin ligandinsitomistaskussa. Sen jälkeen NIB-mallia voidaan käyttää tunnettujen
ligandien asemasta molekyylitietokantojen seulonnoissa. Pro
gradu -työssäni olen jatkanut tämän menetelmän kehittämistä ja
testaamista tutkimalla osittaisvarausten lisäämisen ja proteiini-ligandi-vuorovaikutusten tarkan arvioinnin vaikutusta virtuaaliseulontaan vertaamalla kahden menetelmän, NIB:in ja ligandipohjaisen seulonnan, kykyä erotella aktiivisia inhibiittori-molekyylejä
inaktiivisten hämäysmolekyylien joukosta tyypin 5 fosfodiesteraasille.
Pro gradu -tutkimuksessani testasin NIB-menetelmää ja ligandipohjaista menetelmää sekä pelkkään muotoon perustuvilla että
muotoa ja varauksia samassa suhteessa painottavilla samankaltaisuusvertailuilla. Molemmat menetelmät hyötyivät osittaisvarausten lisäämisestä, joskin eroja ilmeni riippuen käytetyistä NIBmalleista, inhibiittori-molekyyleistä ja hämäysmolekyylijoukoista.
Lisäksi parhaiksi arvioitujen molekyylien vuorovaikutuksia ja sitoutumisenergiaa proteiinirakenteen kanssa arvioitiin voimakenttäpohjaisella MMGBSA-menetelmällä. Jälkikäsittely osoittautui
hyvin tehokkaaksi keinoksi parantaa erityisesti NIB-menetelmän
kykyä rikastaa aktiivisia ligandeja.
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Evolutionary conflicts of interest
between males and females
…from so simple a beginning endless forms most beautiful
and most wonderful have been, and are being, evolved. Upon
elegantly concluding his book On the Origin of Species (1859),
Charles Darwin established the foundation upon which most of
biology now rests. This is not to say that everything has been
studied or discovered – researchers are still seeking out the forces that are responsible for these ‘endless forms’, and the picture
that is emerging is one of near-incomprehensible complexity.
Understanding how genetic diversity is maintained remains one
of the central mysteries in evolutionary biology.

The Great Mystery of Life
In recent decades, a new perspective in biology has emerged
that is now powerfully supported by both empirical and theoretical evidence: tradeoffs govern an individual’s life. Should a
female devote more time to foraging for food, or to guarding
a territory? Should a male fight with a rival or just concede that
the other male is more dominant? These are a few of the basic
decisions that individuals from a variety of species must make,
however there are also tradeoffs that go beyond an individual’s
ability to decide.
Certain genes, known as sexually antagonistic genes, are in a tugof-war between the sexes with consequences on an individual’s
survival or reproduction; the genes optimal for males may not
benefit females (and vice versa). In an evolutionary sense, this
can create a devastating dilemma: the genes being passed on
may benefit sons or daughters, but not both. Thus, males and
females may have different evolutionary interests for a variety of
features, which is a topic that was explored in the doctoral thesis
of Mikael Mökkönen.

The Never-Ending Battle of the Sexes
Mökkönen’s thesis, “Evolutionary Conflicts in a Small Mammal:
Behavioural, Physiological and Genetic Differences Between
the Sexes”, provides some of the first experimental evidence for
these sexual conflicts in mammals. Working under the supervision of Esa Koskela, Tapio Mappes and Suzanne Mills, Mökkönen
and colleagues conducted a series of studies using the common
European mammal known as the bank vole (Myodes glareolus)
to study how different evolutionary interests between males and
females could contribute to maintaining genetic variety.
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It seems that the answer, or one of the answers, to the mystery of
genetic diversity lies in a phenomenon that most young people
are astutely aware of: social interactions. An individual’s neighbors can dramatically impact how genes evolve in a population
through their effects on behaviour and physiology. For example,
if there are a lot of Casanovas in the population, then a new Casanova may not be as successful at finding a mate compared to
a population full of couch potatoes. Thus, the frequency of ‘Casanova genes’ may fluctuate in a population depending on how
rare they are.

International Spirit of Research
Scientific research is becoming more cross-disciplinary, and
therefore, more challenging for any one researcher to possess
all the skills needed. In a recent publication in the prestigious
journal Science, this research group successfully collaborated
with Jussi Lehtonen and Hanna Kokko of the Australian National
University in Australia, as well as Suzanne Mills of Perpignan University in France.
Mökkönen adds: More generally, the research work included in
my thesis has greatly benefited from the resources and infrastructure at the University of Jyväskylä, as well as the university’s
Konnevesi Research Station. Experiments of this scale are possible because of the continued support of the university, the Centre of Excellence in Evolutionary Research, Academy of Finland
and Finnish foundations.
Publication:
Mokkonen M., Kokko H., Koskela E., Lehtonen J., Mappes T., Martiskainen H. & Mills, S.C. (2011), Negative frequency-dependent selection of sexually antagonistic alleles in Myodes glareolus. Science 334:
972-974.
Mikael Mökkönen
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Fysiikan laitos JYFL 					
Vuosi 2011 oli fysiikan laitoksella vilkkaan kansainvälisen toiminnan vuosi. Laitos järjesti suuren
joukon kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia ja työpajoja, joiden kirjo kuvastaa laitoksen toiminnan
monia ulottuvuuksia.
Kesäkuussa laitokselle kokoontui kymmeniä
neutriinofysiikan asiantuntijoita Japanista, Yhdysvalloista ja monista Euroopan maista 2nd
International Workshop towards the Giant Liquid
Argon Charge Imaging Experiment -työpajaan,
jonka aiheena oli nestemäisen argonin käyttöön
perustuvan suuren kokoluokan neutriinoilmaisimen kehittäminen. Nesteargonilmaisin on yksi
Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellun LAGUNAtutkimuslaitoksen laitevaihtoehdoista, ja samanlaisia laitteita on suunnitteilla myös Japanissa ja
Yhdysvalloissa.
Nanotieteiden alaan kuuluva kokous International Symposium
on Monolayer-Protected Clusters jatkoi vuonna 2008 alkanutta
kokousperinnettä ja kokosi yhteen kokeellisen ja teoreettisen fysiikan ja kemian tutkijoita Euroopasta, Japanista ja Yhdysvalloista.
Nanotiedekeskus on voimakkaasti mukana tämän alan tutkimuksessa, erityisesti sen laskennallinen kultananopartikkelitutkimus
on kansainvälisesti korkealle arvostettua.
Fysiikan opetuksen tutkijoita ympäri maailmaa saapui laitokselle
heinäkuussa GIREP-EPEC 2012 -kokoukseen. Konferenssin teema
Physics Alive ilmeni kokouksen monipuolisessa ohjelmassa, johon
kuuluivat mm. puheet silmän toimintaperiaatteesta, isotooppien käytöstä luonnon ilmiöiden ja muutosten tutkimuksessa,
esimerkkinä mm. Sveitsin alpeilta lyödetty “Jäämies Ötzi”, fysiikan
opetuksen elävöittämistä vuorovaikutteisten aplettien avulla.
Opettajankoulutuslaitoksen kanssa yhdessä järjestetty kokous
osui mukavasti laitoksen Yliopisto-opetuksen laatuyksikkö –kaudelle ja antoi paljon virikkeitä opetuksen tutkimusperusteiseen
kehittämiseen.

Elokuussa laitokselle kokoontui kansainvälinen kosmologijoukko
Inhomogeneous Cosmologies -työpajaan keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta, aineen epätasaisen jakautumisen vaikutuksista maailmankaikkeuden rakennetta koskeviin mittauksiin ja
oletukseen pimeän energian olemassaolosta. Kosmologia muodostaa vireän osan fysiikan laitoksen hiukkasfysiikan tutkimusta,
ja sen alalle laitokseen perustettiin professuuri vuoden 2012 alusta lukien.
CERNin uudella LHC-kiihdyttimellä raskaiden ionien törmäyksiä
tutkiva ALICE-tutkimusryhmä piti vuosittaisen työkokouksensa
tällä kertaa Jyväskylässä. Laitoksemme vastaa yhdessä Fysiikan
tutkimuslaitoksen kanssa Suomen osuudesta ALICEssa. Kokouksen järjestäminen oli suuri kunnia laitoksen tutkijoille, jotka ovat
osallistuneet sekä aikoinaan koelaitteiston rakentamiseen että
nyt kokeen alettua mittaustulosten analysointiin.
Kahtakymmentä eri kansallisuutta olleita nuoria ydinfysiikan
tutkijoita ja tohtoriopiskelijoita kokoontui Euroschool on Exotic
Beams -kesäkouluun. Suurienergiaisten radioaktiivisten suihkujen käyttö, johon koulu liittyi, on nopeassa kehitysvaiheessa oleva ydinfysiikan tutkimusmenetelmä. Sitä käytetään myös Saksaan
valmistuvassa FAIR-tutkimuslaitoksessa, jonka rakentamiseen ja
aikanaan käyttöön fysiikan laitoksen tutkijat osallistuvat.
Jukka Maalampi
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Professorit • Professors				
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff		
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians		
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel

184
16
38
102
24
4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees

16
16
16

Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates			

539
82
39
14

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

14,4
9,0
5,4

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and
teaching
Ydin- ja kiihdytinfysiikka • Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka • Materials physics
Hiukkasfysiikka • Particle physics
Fysiikan opettajien koulutus • Physics teacher training

Department of Physics
An international group of cosmologists were gathered in the Department to discuss inhomogeneous
cosmologies, the question of whether inhomogeneities could solve the conundrum of dark energy in the
Universe and how the large-scale structures affect
observations.
The GIREP-EPEC conference brought together participants from all over the world, ready to share their
experiences and research work in the interesting and
rewarding domain of physics education. The conference, which was organized by the Department together with the Department of Teacher Education,
had the theme Physics Alive. The theme was interpreted in many different ways in the talks.
The research activities carried out at the Department of Physics
have a high international profile. Apart from the fact that about
70 % of the peer-reviewed articles were based around international collaborations and that some 400 foreign scientists visited the
Department in 2011, the international profile was also manifested
by the many conferences, workshops and summer schools organised during the year.
In particle physics, the Department hosted the Annual ALICE
Week where scientists of the ALICE collaboration gathered to discuss the physics emerging from the data collected in heavy ion
and proton collisions in the LHC collider at CERN. The Department
of Physics, together with the Helsinki Institute of Physics, carries
the responsibility for Finnish participation in ALICE.

Physicists and chemists working in the field of nanoscience gathered to discuss the recent developments,
current challenges and future perspectives in experimental and theoretical research of monolayer protected nanoclusters.
The production and use of energetic radioactive beams is a rapidly developing new field in nuclear physics, especially in Europe. The Euroschool on Exotic Beams brought students and
young postdocs of 20 different nationalities to Jyväskylä to be
introduced to this new area and receive basic and detailed information on many topics related to this field.
Jukka Maalampi

Neutrino detection technology based on particle tracking in liquid argon was discussed in the GLA2011 workshop organized
in the Department in June. Liquid argon is one of the detection
technologies proposed for the LAGUNA neutrino observatory,
which is now in a design study phase. The Pyhäsalmi mine, some
160 km north of Jyväskylä, is a strong candidate to be the host site
of the observatory.
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PROFESSOR VESA RUUSKANEN
IN MEMORIAM
Professor emeritus Vesa Ruuskanen (1941-2011) was among internationally recognized pioneers and advancers of theoretical
research in the physics of ultrarelativistic heavy-ion collisions.
During his long career he also made valuable contributions to
developing of physics teaching and held many important positions of trust.
Vesa Ruuskanen was born in Rantasalmi. He went to high school
in Savonlinna. At the University of Helsinki he specialized to theoretical particle physics, a rapidly developing new field of science.
His supervisor was a foreign expert, prof. Kenneth Lassila at the
young Research Institute for Theoretical Physics (TFT). After the
Licentiate degree in 1965 and military duty, Ruuskanen was a Research Fellow at the Iowa State University, Lassila’s home institute,
for two years. Ruuskanen’s PhD thesis focused on production and
decays of different hadrons, such as the a2 meson. After reaching
the PhD degree, he worked in 1971-72 as a Fellow at the CERN
Theory Division, where he visited frequently also in later years. In
1986-87 he was a Visiting Professor at the University of Illinois in
Urbana–Champaign.
Vesa Ruuskanen was hired at the University of Jyväskylä in 1972,
first as a lecturer, and from 1975 on as an Associate Professor. In
1996, as a successor to Pertti Lipas, Ruuskanen was appointed as a
full Professor in theoretical physics, from which position he retired
in the end of 2006. After this, Ruuskanen continued actively as an
emeritus professor for some more years.
Vesa Ruuskanen’s scientific research work in the field of subatomic physics over four decades was extensive and internationally
significant. Since the early 80’s he is remembered as one of the
Finnish founding fathers and advancers of research in a new field,
the physics of ultrarelativistic heavy-ion collisions. This field is now
in a most exciting state due to the ALICE experiment at the Large
Hadron Collider at CERN. It is largely thanks to Vesa Ruuskanen
that the theory research in this field in Finland now goes on
strong, and that also a Finnish experimental group at JYFL and the
Helsinki Institute of Physics (HIP) is participating with a significant
impact in ALICE. Vesa Ruuskanen is known worldwide from his
several pioneering studies in hydrodynamical modelling of the
quark-gluon plasma and hadron gas. The ALICE results reported
in 2011 are now convincingly validating this hydrodynamical picture of strongly interacting matter. Vesa Ruuskanen received in
2004 the Theodor Homén Prize awarded by The Finnish Society of
Sciences and Letters for his scientific achievements.
Vesa Ruuskanen held numerous positions of trust during his career, e.g. as the Head of the Department of Physics, as the Director
of the TFT in Helsinki, and as the Chairman of the Finnish Physical
Society. He was also actively involved with the founding of a national research institute of physics HIP, which is now hosted by 5
universities, including the University of Jyväskylä.

18

18

In addition to his scientific research, Vesa Ruuskanen made a lifelong career as a physics lecturer and developer of physics teaching. Sense of calmness, friendliness and humanity were characteristic to his teaching and supervision. It was always easy for a
student to approach him. He also felt responsible for the quality
and topicality of teaching at JYFL; he was jokingly called as “the
dictator of teaching” there – already much before one introduced
a pedagogical director system at the university. When the Bologna process was imposed at our faculty, its coordination was
trusted with Vesa Ruuskanen.
Vesa Ruuskanen has been one of the key persons in creating the
warm and encouraging atmosphere at JYFL. His positive, constructive and modest character was an example to us all. Also to
the fact that he became tied in a wheel-chair due to a falling accident in 1998, and to his serious illness which appeared a few years
later, he responded with calmness and rationality that we could
only admire. We will warmly commemorate the discussions with
this sophisticated jovial man of the Savo county.
Kari J. Eskola, Jukka Maalampi, Juha Äystö

Työskentely kiihdytinlaboratoriossa on
tutkijalle etuoikeus
Oma tutkijan taipaleeni sai alkunsa toukokuussa 1988 kesäharjoittelun merkeissä IGISOL-ryhmässä (IGISOL - Ion Guide Isotope Separator On-Line - massaseparaattori). Paljon kului aikaa ja
mustetta nimityskirjoissa kunnes minut otettiin fysiikan professorin toimeen ensimmäinen elokuuta 2011. Vuosien saatossa
IGISOL-ryhmä on kasvanut lukumääräisesti ja ryhmä on noussut
professori Juha Äystön johdossa tutkimusalansa kärkijoukkoon
maailmassa. Työskentely kehittyvässä tutkijayhteisössä osaavassa
ohjauksessa on ollut parasta mahdollista koulutusta omalle tutkijan uralleni. Merkittävää on ollut myös fysiikan laitoksen vankka
perinne perustutkimuksen parissa. Se luo erinomaisen pohjan
luovalle ja tuottavalle tutkimustyölle.
Kokeellinen ydinfysiikan tutkimus on suuressa määrin ryhmätyötä. Tutkimusryhmämme on uuden edessä niin henkilövaihdosten myötä kuin uuden laboratorion käynnistämisen johdosta.
Professori Juha Äystö siirtyy fysiikan tutkimuslaitoksen johtoon
Helsinkiin ja minulle lankeaa vastuu ryhmästä ja sen toiminnasta
seuraaviksi vuosiksi. IGISOL-laitteiston edellisellä versiolla, IGISOL3:lla, suoritettiin viimeiset kiihdytinpohjaiset mittaukset kesällä
2010, jota seurasi seuraavan sukupolven laboratorion suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto uusissa tiloissa Ylistönrinteellä,
kiihdytinlaboratorion laajennusosassa. Tätä kirjoittaessa laboratorio on valmis ensimmäisiin kiihdytinpohjaisiin kokeisiin.
IGISOL-ryhmä on erikoistunut epästabiilien ytimien perustilaominaisuuksien tarkkuusmittauksiin käyttäen ioniloukku- ja
lasermenetelmiä. Ydinspektroskopiassa keskitymme eksoottisten
ytimien ydinrakenteeseen ja ydinastrofysiikan ongelmiin. IGISOLlaitteistolla tehtävien töiden lisäksi osallistumme kokeelliseen
tutkimukseen mm. CERNissä ja FAIR-hankkeessa. Uuden kiihdyttimen myötä käytössä oleva ionisuihkuaika tulee lisääntymään
tarjoten mahdollisuuden entistä vaativimpien mittausten suorittamiseen sekä laitteiston hyödyntämiseen myös soveltavaan
tutkimukseen. Esimerkkinä jälkimmäisestä voidaan mainita fissiotutkimukset neljännen sukupolven ydinenergiaratkaisuihin ja
radioisotoopeilla tehtävät materiaalitutkimukset. Tutkimuspalettimme on varsin laaja ja odotan mielenkiinnolla tulevien vuosien
haasteita niin ryhmällemme kuin itsellenikin.
Työskentely kiihdytinlaboratoriossa on tutkijalle etuoikeus.
Huippuyksikköstatus, kriittisen massan ylittävä tutkijayhteisö
ja laaja kansainvälinen käyttäjäverkosto ruokkivat osaamista ja
menestyksellistä tutkimusta. Verkottuminen, kansainväliset tutkimushankkeet ja lisääntyvä osallistuminen tiedehallintoon ovat
näkyneet kasvaneina matkustuspäivinä, mutta pyrin jatkossa keskittymään entistä enemmän ryhmämme toimintaan.

Ari Jokisesta fysiikan professori
Rehtori Aino Sallinen otti Ari Jokisen fysiikan professorin tehtävään 1.8.2011 alkaen.
Professorin tehtävät keskittyvät ydin- ja kiihdytinpohjaiseen fysiikkaan. Ari Jokisen tutkimus on kohdistunut pääasiassa ydinfysiikkaan, erityisesti ioniloukkuihin ja niiden sovellutuksiin,
eksoottisten atomiytimien spektroskopiaan sekä radioaktiivisiin
ionisuihkuihin.
Ari Jokinen väitteli filosofian tohtoriksi fysiikan alalla Jyväskylän
yliopistossa vuonna 1994. Vuonna 1998 hänet nimitettiin Jyväskylän yliopiston fysiikan dosentiksi. Jokinen on työskennellyt
muun muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä Fellow:na ja vierailevana tutkijana, Jyväskylän yliopiston erikoistutkijana sekä Suomen Akatemian tutkijana ja vanhempana
tutkijana. Vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut lehtorina Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksessa.
Jokinen on alallaan hyvin aktiivinen toimija: hän on muun muassa
julkaissut yli 300 tieteellistä artikkelia, osallistunut useisiin EU-rahoitteisiin ohjelmiin ja verkostoihin, arvioinut tutkimushankkeita
Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja järjestänyt alan konferensseja ja työpajoja. Jokinen toimii Euroopan tiedejärjestön alaisessa
ydinfysiikan asiantuntijapaneelissa (NuPECC) suomalaisedustajana ja Euroschool on Exotic Beams -johtajistossa. Jokinen on Ydinja kiihdytinfysiikan huippuyksikön (2012-2017) varajohtaja.

Ari Jokinen
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Mitä yhteistä on Harvardin ja
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksilla?
Sekä Harvardissa että Jyväskylässä opiskellaan fysiikkaa ilman perinteistä luennointia ja taululle ratkaistuja laskuharjoitustehtäviä.
Fysiikan opetusta tutkineet ovat monissa tieteellisissä artikkeleissa
todenneet, että luennointi ei ole paras tapa oppia fysiikkaa. Myös
Jyväskylän yliopiston strategiassa ”Laatua ja liikettä” todetaan, että
opetuksen laadun kehittämiseksi opetuksen interaktiivisuutta lisätään. Lukuvuoden 2011–2012 alussa yliopistolla käynnistyikin
interaktiivisen opetuksen ja oppimisen hanke, jonka tavoitteena
on saada vuorovaikutteinen opetus luonnolliseksi osaksi opettajien ja opiskelijoiden arkea. Hanke etsii malleja opetuksen kehittämiseen, ja samalla hankkeessa myös tutkitaan interaktiivista
opetusta ja oppimista.
Tutkimustulosten innoittamana fysiikan ensimmäisen vuoden
ensimmäistä kurssia pitänyt opettaja lähti hankkeeseen mukaan,
sekä kehittämään fysiikan opetusta että tutkimuskohteeksi. Luennoilla opettaja luopui asioiden luettelemisesta ja alkoi opettaa
pureutumalla fysiikan ongelmiin ja ilmiöihin kysymysten kautta:
Opiskelijat tulivat luennolle tutustuttuaan sitä ennen luennon
aihealueeseen oppikirjaa lukemalla. Luennon runko muodostui kysymyksistä, jotka avasivat käsiteltävää ilmiötä ja innostivat
keskustelemaan. Opiskelijat vastasivat kuhunkin kysymykseen
kannettavilla tietokoneillaan tai älypuhelimillaan, ensin mietittyään asiaa pari minuuttia itsekseen, sitten uudestaan parien tai
porinaryhmien kesken käydyn keskustelun jälkeen; oma vastaus
saattoi olla keskustelun jälkeen tyystin erilainen. Kysymykset olivat
monivalintatehtäviä, joissa oli muutama vastausvaihtoehto, kaikki
jollakin tavalla järkeviä. Kahden vastauskierroksen jälkeen draama huipentui oppilaiden antamien vastausten paljastamiseen
histogrammeina. Sali kohahti poikkeuksetta, kun tulokset tulivat
näkyviin valkokankaalle – oppimisen elämykset olivat korvin kuultavissa.
Luennon mielenkiintoisin osa alkoi histogrammien paljastamisen
jälkeen: vastausvaihtoehdoista, niin oikeista kuin vääristä, alettiin
keskustella. Luennoitsija ja opiskelijat pohtivat yhdessä, miksi
tietty vaihtoehto ei toiminut, vaikka arkiajattelu olisi sitä puolustanutkin. Erityisesti silloin kun kysymys onnistui nostattamaan ristiriitoja, puolesta ja vastaan -argumentteja, turha jännitys unohtui
ja keskustelu oli vilkasta. Opiskelijat eivät tulleetkaan luennolle kuluttamaan aikaansa kaksi kertaa 45 minuutin verran, vaan he tulivat oppimaan fysiikkaa. Tämä onnistui, kun kysymykset oli laadittu
siten, etteivät ne tehneet luennosta tietokilpailua. Kysymyksillä
synnytettiin keskustelua, jonka avulla luennon aiheena oleva fysiikan ilmiö tulisi ymmärretyksi. Sekä opettaja että opiskelijat myös
uskalsivat vastata väärin; opettaja ja opiskelijat opettivat toisiaan.
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Samanlainen oppimisen ilmapiiri jatkui myös laskuharjoituksissa.
Harjoitustehtävät käytiin läpi pienryhmissä keskustellen, ei perinteiseen tyyliin siten, että yksi opiskelija olisi esittänyt ratkaisunsa
liitutaululla koko ryhmän edessä. Pienryhmissä opiskelijat osasivat
vaatia toisiltaan perusteluja ja löysivät yhdessä vaihtoehtoisia tapoja lähestyä ongelmaa. He opettivat toinen toisiaan ja samalla
oppivat itsekin – paitsi fysiikkaa myös työelämässä tarvittavia argumentoinnin ja kuuntelun taitoja, esiintymistaitoja.

Yhteistä Harvardin ja Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle ovat
siis luovat ja kekseliäät opettajat, joilla on taito ja halu tehdä kaikki sen eteen, että jokainen opiskelija oppii. Opettajat luottavat
siihen, että opiskelijat haluavat ajatella ja pystyvät ajattelemaan.
Ajattelua ja argumentointia voi harrastaa muuallakin kuin filosofian opinnoissa!
Marja Korhonen

Nuclear and accelerator based physics
as a flagship?
The year 2011 was the last one of the six year period of the present Finnish Centre of Excellence (CoE) in Nuclear and Accelerator
Based Physics. According to the report of its Scientific Advisory
Board, the research produced by the CoE was outstanding, with
a number of spectacular discoveries. During the CoE period JYFL
has strengthened its leadership position in the worldwide nuclear physics community and built strong foundations for the future
programmes.
The success was endorsed by the approval of the proposal for
a renewed CoE in Nuclear and Accelerator-Based Physics 20122017 by the Academy of Finland. In total, proposals from nearly
140 Finnish research units were submitted, from which 15 were
finally awarded the CoE status. This status is extremely important
for JYFL as it will provide stability in funding of both the experimental and theoretical nuclear physics programmes at the JYFL.

eral international activities in the field and is currently the Finnish
representative in NuPECC. He is also the vice director of the new
CoE in Nuclear and Accelerator Based Physics.
First prize was awarded to the commercial activities of the JYFL
Accelerator Laboratory, which was the representative project for
the University of Jyväskylä, in the 2011 Academic Entrepreneurship Competition for Finnish Universities. The competition was
organized by the Finland Chamber of Commerce, Confederation
of Finnish Industries and Federation of Finnish Enterprises.

The first beams from the new MCC30/15 have been delivered
and the new IGISOL4 site will soon be ready for experiments.
In spite of the reconstruction work, the number of beam time
hours at the K130 cyclotron, used by the CoE teams for experiments of basic research and industrial applications summed up
to 5946 hours during 2011. Among them were 13 experiments
supported by the EU-FP7-IA-ENSAR project. A highlight was the
first observation excited states of the Z = 104 nucleus 256Rf. It is
the heaviest nucleus so far probed via in-beam gamma-ray spectroscopy. In addition, many experiments and developments at
the Pelletron accelerator were carried out.
In total, 36 proposals for experiments were evaluated by the
Programme Advisory Committee (PAC) of the JYFL Accelerator
Laboratory in the meetings on the 15th April and 14th October,
2011.
The JYFL-CoE activities at CERN, including ISOLDE and ALICE , as
well as the FAIR project in Darmstadt form the Nuclear Matter
Programme of the Helsinki Institute of Physics (HIP). ALICE runs
at the LHC have already resulted in interesting physics. Heavy
neutron-deficient radioactive beams available at ISOLDE have
been used in Coulomb excitation experiments lead by JYFL researchers.
The year 2011 was also the last one of the very successful FiDiPro
project led by Jacek Dobaczewski. The European nuclear physics community has been fascinated by this project and recommended it as a flagship model to be followed by other Large
Scale Facilities for integration of nuclear theory with experiments.
An extension of the project by one year has been funded by the
Academy of Finland. Also, a proposal for a renewed FiDiPro project has been submitted.

Director of the Accelerator Laboratory Applications Activities, Ari Virtanen, after the Academic Entrepreneurship
Competition.
The 18th Euroschool on Exotic Beams was organized at JYFL on
20th -26th August. Altogether 53 students representing 20 nationalities and some local researchers followed excellent lectures
on different nuclear physics related topics.
Rauno Julin

Ari Jokinen, the co-leader of the IGISOL and JYFLTRAP groups,
was appointed as a full professor. Ari has been involved in sev-
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Great plans for great depths
LAGUNA is a European project that has teamed up physicists and
industrial partners to build a large-scale, underground neutrino
detector complex for fundamental research in particle and astroparticle physics. The deepest mine in Europe – the Pyhäsalmi
copper, zinc and sulphur pyrite mine located 180 km north from
Jyväskylä and 2300 km North-East from CERN has emerged as the
strongest candidate for the site of the proposed giant detector.
LAGUNA is being designed to provide unique scientific data with
a great potential for fundamental discoveries in physics.
The LAGUNA detectors will perform studies of neutrino properties, detect terrestrial, solar, galactic and extragalactic sources of
neutrinos and test the limits of the stability of matter by looking for the radioactive decay of proton. Neutrinos, along with
the electron like particles and quarks, are the building blocks of
atomic nuclei, and belong to the fundamental constituents of the
known forms of the matter. They are not only electrically neutral
but unlike any other know particles they traverse vast distances
of matter without detectable interactions. That is why a neutrino
detector must be large and located deep underground where all
the other sources of radiation are effectively filtered out. So, while
astronomers build their observatories on the top of high mountains to have great views to the sky, neutrino physicists have to go
deep underground. The detectors planned for installation at the
bottom of the Pyhäsalmi mine at the depth of 1.5 km will contain
50-100 kilotons of detection liquids with sophisticated sensors
immersed in them. They will be able to detect and trace all interactions occurring within the huge volume of the detector.
Neutrinos are the key messengers from the places that cannot
be explored by any other means. They penetrate from the core of
the Earth, the Sun and the stars. They herald the birth supernovae
before they explode and provide much more information than
the visible light could. Travelling through vast distances without
interaction they carry unique information on the processes occurring far away in the Galaxy and beyond. Neutrinos also provide
the only way to get a conclusive, geophysically relevant information about the Earth’s interior and of the Earth’s internal heat balance. Originating from the radioactive decay chains of Uranium
and Thorium taking place inside the Earth, the neutrinos have a
potential to map the Earth in a fashion similiar to a PET scan.
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The LAGUNA detectors will also detect neutrinos artificially produced at particle accelerators hundreds of kilometers away. The
same accelerator complex at CERN that injects particles into the
Large Hadron Collider could be used for producing a neutrino
beam sent through the Earth’s crust to the Pyhäsalmi mine. These
so-called long baseline experiments will help to reveal extraordinary properties of neutrinos, such as the possible violation of
the CP symmetry (charge-parity-symmetry), the difference in the
behavior of neutrinos and their antiparticles, antineutrinos. The
baseline of 2300 km, the distance between CERN and Pyhäsalmi
mine is optimal for these studies.
One of the main topics of the LAGUNA studies will be also the
search for the radioactive decay of the proton that is predicted by
the Grand Unified Theories. These mathematical models attempt
to unify all fundamental interactions of the elementary constituents of matter.
Jukka Maalampi,
Wladyslaw Trzaska

LAGUNA has got funding from EU through two
“Design Studies” of the FP7 Research Infrastructure
Program (LAGUNA 2008-2010, LAGUNA-LBNO 20112013). The project has at the moment about 300
participants from 14 countries, mainly European
countries but also Japan, USA and Russia, and 47
institutions, among them 9 industrial partners.
The decision of the construction of the LAGUNA
neutrino observatory is scheduled to take place by
2014.

A schematic view of the planned positioning of the two
LAGUNA detectors GLACIER and LENA in the Pyhäsalmi mine.

The GLA2011 workshop gathered some fifty neutrino physicists from Europa, Japan and USA to the Department of Physics
in June discussing the neutrino detection technology based on liquid argon. A visit to the Pyhäsalmi mine belonged to the
program. Here are seen, at 1440 meters underground, Professor Andre Rubbia from Technical University of Zurich, the leader
of the LAGUNA project (right), professor David Wark from Imperial College, London (second from right) and professor Takashi
Kobayashi (on left), KEK, Japan.
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Standard Models and beyond:
LHC phenomenology and cosmology
After its successful commissioning in March 2010, the Large Hadron Collider (LHC) at CERN has performed an extensive array of
tests for the Standard Model of elementary particle interactions.
The year 2011 marked the beginning of the era of discovery, as
the LHC started to search for the Higgs particle, supersymmetric
particles and other exotic particles, and first glimpses of possible
discoveries have been witnessed. First, in November the LHCb
experiment reported a new effect in decays of strongly interacting particles containing a charm quark. These results may provide
a first hint of a new source of CP violation in charmed particles.
Then, in December the ATLAS experiment announced the discovery of a new quarkonium state consisting of a beauty quark
bound with its antiquark. The year culminated in December, as
both ATLAS and CMS experiments were brought into the limelight with the first intriguing hints concerning the Higgs boson,
the key player among the particles of the Standard Model, but
which has evaded direct detection so far.
The Standard Model is laid upon the idea that the forces of nature
arise out of symmetries, which are reflected as certain similarities
between particles. There are also differences between the known
elementary particles. One of the most notable is their different

masses: for example, the neutrinos are nearly massless while the
top quark is the heaviest of the currently known particles with a
mass of eleven orders of magnitude above that of the neutrinos.
According to the Standard Model, some symmetries are broken
by the vacuum state of the Higgs field, which acts as a kind of
pervasive molasses and, via interactions, imparts mass to all elementary matter particles. The stronger the interaction, the heavier
the particle. Simultaneously, the symmetry breaking vacuum of
the Higgs field explains why the photon is weightless while the Z
and W bosons, the mediators of the weak interaction, are among
the most massive of the known elementary particles. Despite the
intrinsic beauty of this explanation for the origin of mass, it is likely
incomplete.
The incompleteness of the Standard Model and the search for
new physics at LHC are intimately tied with observational cosmology. In the Cosmological Standard Model (CSM) ordinary matter
constitutes about 4% of the observed energy budget of the universe, while the remaining 96% is divided between dark matter
and dark energy, neither of which can be addressed within the
Standard Model of elementary particles. The high precision determination of the energy budget and its indirect establishment of

Figure 1 . Real CMS proton-proton collision event in which 4 high energy muons (red lines) are observed. The event shows
characteristics expected from the decay of a Higgs boson but is also consistent with Standard Model background. As more data
in 2012 is collected we will learn if there is a Higgs boson lurking at the collision vertex.
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the role of dark energy (i.e. the cosmological constant) was recognized by the Nobel committee, who awarded the 2011 Nobel
Prize for Physics to cosmologists Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt
and Adam G. Riess “for the discovery of the accelerating expansion of the Universe through observations of distant supernovae.”
Cautious wording does not to mention dark energy, but in the
context of homogenous cosmological models the actual finding,
that the distant supernovae were dimmer than expected, can be
explained only by an accelerated expansion caused by the negative pressure of the dark energy.
In addition to curious energy budget, CSM relies on a particular spectrum of initial density fluctuations needed to seed the
observed structures in the cosmic microwave background radiation and in the large scale distribution of galaxies. Cosmological
inflation beautifully explains how these fluctuations arise from
an evolving quantum vacuum, but again, inflation cannot be
addressed in the context of standard particle physics model. Yet
another issue for CSM is the dominance of matter over antimatter in the Universe. Indeed, after inflation the universe is empty,
and so the observed excess of matter must have been created by
microphysical process at some later time. Yet again, there is no
resolution to this problem in terms of tested particle physics. To
summarize, while the CSM fits the existing observational data astonishingly well, an essential part of its foundation rests on new
physics beyond the Standard Model of elementary particles. This
guarantees that cosmology, transfigured by the revolutionizing
observations of the past decade, will continue to intrigue us in
the coming years, further fuelled by a wealth of new data from
missions such as Planck, GAIA and EUCLID, which will measure
the precise composition and distribution of the matter in the
universe to an unprecedented accuracy.

The issues discussed above have also instigated theoretical developments in refining our understanding of both cosmology
and of elementary particle interactions. There are two particularly
compelling model frameworks that, in addition to making solid
predictions for the Higgs physics, may also address the dark matter and the origin of matter-antimatter asymmetry, and which
will be carefully tested at the LHC. One is the supersymmetric
Standard Model, where a new space-time symmetry linking bosons and fermions is postulated. The other is Technicolor, where a
new interaction, akin to the usual strong interaction but underlying the Higgs sector, is added. Both models contain candidate
particles to constitute dark matter and plausible mechanisms for
generating matter-antimatter asymmetry at relatively low, observable energy scales. Hence the LHC experiments, discovering
new physics beyond the Higgs sector, will play an important role
in establishing a possible particle physics origin of the observations in cosmology and set our understanding of the early universe on a more solid footing.
In the physics department we are trying to understand the problems associated with both standard cosmological and particle
physics models. In the cosmology group (led by Prof. K. Kainulainen) we are exploring alternatives for dark energy including
extensions of Einstein’s theory of gravity and effects of large scale
inhomogeneities on the evolution of the universe and on the process of extracting cosmological parameters from observations. In
the particle phenomenology group (led by Doc. K. Tuominen)
we are studying both supersymmetric and Technicolored extensions of the Standard Model, that show promise of being capable
of explaining the origin of matter-antimatter asymmetry and the
nature of dark matter, carefully cross-checking these models
against their new physics predictions in the LHC experiment. The
phenomenology of strong interactions and their applications
to ultrarelativistic heavy ion collisions, also performed at LHC, is
studied in the physic department in the research group led by
Prof. K. J. Eskola. The efforts of the cosmology and particle phenomenology group constitute an integral part of the activities
of “Cosmophysics” and “Laws of Nature and Condensed Particle
Matter Phenomenology” theory projects in the theory program
of Helsinki Institute of Physics (HIP). The two groups are in close
collaboration, which also intertwines with the research carried
out in neutrino physics research group (of Prof. J. Maalampi).
Kimmo Kainulainen
Kimmo Tuominen

Figure 2. A composite of a fragment from Raphael’s fresco “The
School of Athens” depicting the Greek mathematician Euclid
of Alexandria, a simulation of the cosmic web by Springel et al,
and an image of Abell 1689 (the composition made by Remy
van Haarlem (ESA/ESTEC)). Figure adapted from the Definition study report ESA/SRE(2011)12 for the EUCLID mission,
whose goal is to map the Dark Universe, covering almost one
quarter of its observable volume.
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Kemian laitos 2011														
Kemian laitoksen toiminnan perusteena on korkeatasoinen tieteellinen tutkimus sekä tutkimusperustainen ja monipuolinen
kemian opetus. Kansainvälinen kemian vuosi 2011 on ollut laitoksella työntäyteinen ja hektinen, mutta tuloksellinen ja tulevaisuuteen suuntautunut. Kemia ja laitoksen henkilökunta on näkynyt
myös mediassa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.
Kulunut vuosi on ollut laitoksella muutosten aikaa. Pitkäaikaisia
laitoksen toiminnan vaikuttajia on jäänyt viettämään ansaittuja
eläkepäiviä samalla kun uudet rekrytoinnit ovat vahvistaneet
laitoksen strategisia painoaloja. Henkilöstövalinnat ovat kohdistuneet niin tutkimuksen materiaalisten palvelujen varmistamiseen, pedagogiseen opetuksen kehittämiseen kuin tutkimuksen
laaja-alaistamiseen. Erityisesti spektroskopian ja rakennekemian
tutkimuksellisia vahvuusaloja vahvistamaan kiinnitettiin kemian
laitoksella ja nanotiedekeskuksessa toimivana professorina Mika
Pettersson loppukesästä 2011.
Laiteympäristön monimuotoinen kehittäminen on vahvistanut
tutkimuksellista kilpailukykyä ja uusien tutkimusideoiden toteuttamista. Uudet röntgendiffraktiolaitteet sekä kemian laitoksella
että nanotiedekeskuksessa tulevat palvelemaan rakennekemian
tutkimusta ja tutkijakoulutusta vuosia eteenpäin. Ympäristöanalytiikan osaamisen kehittymistä tukee uusi LC-MS/MS-laitteisto, ja
nano- ja biorakenteiden kuvantamiseen soveltuva laserlaitteisto
avaa uusia mahdollisuuksia sekä tutkimuskohteiden monipuolistamiselle että monitieteiselle tutkimusyhteistyölle.
Tutkimusympäristöön tehdyt investoinnit mahdollistavat ponnistamisen yhä ylemmäs jo nyt kansainvälisesti erinomaisella tasolla olevalta tasolta, kuten Jyväskylän yliopistossa vuonna 2011
toteutettu sisäinen tutkimuksen arviointikin osoitti. Lisäksi tutkimuksen kansainvälistymistä on edesautettu syksystä 2011, jolloin
kemian laitos aloitti yhtenä yliopistollisena pilottina eurooppalaisen tutkimusrahoituksen hakumahdollisuuksien tehostamisen
yhdessä yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden kanssa.
Opetus ja sen sisällöt kokivat muutoksen kuluneena vuonna. Laitoksen pitkä työ opetuksen kehittämisessä kulminoitui syksyllä
2011 uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon. Opetuksen
räätälöinti tukemaan kemian opintoja niin yhteiskunnallisen
merkittävyyden, sisältöjen mielekkyyden kuin pedagogisesti laadukkaan opetuksen kannalta on varmasti omiaan motivoimaan
opiskelijoita opinnoissaan sekä tukemaan opintojen jälkeistä
laadullista työllistymistä. Opetukseen kytketty opintojen ohjaus
sekä opiskelijoiden yleistä hyvinvointia tukeva HYVIS-toiminta
ovat osaltaan edesauttamassa laitoksella yliopiston Student Life
–konseptin toteutumista.

Viime vuoden aikana kemian laitoksen tutkijat ja opettajat julkaisivat toista sataa tieteellistä julkaisua, kirja- ja asiantuntija-artikkelia, mukaan lukien yksi lukion oppikirja (prof. Pihko) sekä prof.
Raimo Alénin oppikirjaksikin soveltuva teos puumateriaalien
biojalostamisesta. Prof. Alén sai myös Suomen paperi-insinöörit
ry:n myöntämän C.J. Janssonin palkinnon merkittävästä panoksesta oppikirjamateriaalien tuottajana. Prof. Erkki Kolehmainen
palkittiin Suomalaisten Kemistien Seuran ansiomitalilla pitkästä ja merkittävästä kemian urasta. Prof. Jouko Korppi-Tommola
palkittiin Millennium-tunnustuspalkinnolla aurinkoenergian
valjastamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Erityisen maininnan
vaatii jo kolmannen kerran peräkkäin kemian laitoksen opiskelijalle myönnetty Finntesting-yhdistys ry:n kannustepalkinto, joka
myönnettiin ansiokkaasta opinnäytetyöstä Sanna Paijalle.
Kemia on ollut vahvasti esillä yhteiskunnassa kuluneen vuoden
aikana. Olemme olleet mukana Keski-Suomen kemian vuoden
paikallistapahtumassa, joka järjestettiin Nyrölän Kallioplanetaariossa otsikolla ”Tähtikemiaa ja muita kemian ja avaruuden ihmeitä”. Kemian laitos toimi isäntänä syksyllä järjestetyille yliopistopäiville, joiden yhteydessä kemian laitoksen alumni, TEKESin
tutkimusjohtaja Jussi Kivikoski nimettiin Jyväskylän yliopiston
kunnia-alumniksi. Tapahtuman yhteydessä järjestetty avointen
ovien lauantai keräsi sankan joukon kaupunkilaisia tutustumaan
kemian monimuotoisuuteen ja ihmettelemään kemian taikatemppuja.
Koululaisia on laitoksella vieraillut yli 50 luokallista ja Keski-Suomen LUMA-keskuksen kautta kemian kokeita on viety alakouluihin ympäri maakuntaa yhteensä 85 eri oppitunnille. Yläkoululaiset ovat taas päässeet opettajakoulutettavien kanssa kesäkuun
tiedeleirille Konnevedelle tutkimaan luonnon ihmeitä. Emme
ole myöskään unohtaneet opettajia, sillä elokuinen LUMA-klubi
kokosi koko joukon opettajia tutustumaan laboratoriotyöskentelyyn ja työturvallisuuteen. Kemia on tulevaisuuden ala, jonka
kiehtovuus esiintyy omissa pienissä, mutta niin mielenkiintoisssa
kokeissa…
Jan Lundell

Kemian laitos • Department of Chemistry 2011
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Henkilökunta • Personnel				
Professorit • Professors				
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff		
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimusta avustava henkilökunta • Technicians		
Hallinto- ja toimistohenkilökunta • Administrative personnel

116
13
18
66
14
5

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Perustutkinto-opiskelijat (pääaine) • Undergraduate students (major)
Jatko-opiskelijat (pääaine) • Graduate students (major)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates			

473
56
31
9

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

8,7
5,5
3,2

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat •
Main areas of research and teaching
Rakennekemia - structural chemistry
Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia renewable natural resources and chemistry of living environment
Laskennallinen kemia ja spektroskopia - computational chemistry and spectroscopy
Kemian opetus - chemistry education

														
Department
		 of Chemistry 2011
The International Year of Chemistry 2011 has made chemistry
visible in the society as a respected scientific discipline and important contributor for future. Upgrades activated in the scientific
infrastructure during the year provide an innovative research environment in the upcoming years. Also, scientific outreach was
stepped up and the visibility of chemistry from primary school to
great public was enhanced by numerous activities in schools, in
the city and within the Department.
The Year of Chemistry passed has been time for changes and renewal. Many strong personalities within faculty have retired giving
space for younger generation to show their knowledge and motivation. New permanent personnel at the Department of Chemistry, enhancing both research and education, will play a crucial
role for the success and progress of the discipline in the upcoming
years. Moreover, the recruitments have supported the adopted
strategy of four research strongholds of the Department. Especially, the actions within structural chemistry and spectroscopy have
been reinforced by Mika Pettersson taking up a permanent professorship in physical chemistry in late summer 2011.
In 2011, the scientific infrastructure was widely improved above all
by success in the research infrastructure call. The new X-ray diffractometers installed late 2011 will enhance research and educational
opportunities within structural chemistry multifold. New research
targets and novel ideas can be tested and invented, broader analysis opportunities exists and even more precise experiments on
smaller samples can be performed – all in favour of better understanding of the molecular world.
The structural and dynamical aspects of nano-, bio- and supramolecular research were amended with novel femtosecond laser
microscopy system, which allows state-of-the art time-resolved
spectroscopic studies. The new equipment will enforce collaboration in-house between research groups and interdisciplinary research between Departments, as well as to provide a fascinating
scientific breeding ground within the multidisciplinary research
environment in Nanoscience Center.
One of the strategic research strongholds is chemistry of living
environment, which was about to shape in a more stout form

towards the end of the year. The traditional
lines of wood and paper chemistry have been
slowly migrating towards biorefining and environmental analytics. The first is supported
by coordination of existing renewable energy
actions within the field, and the latter is enforced by the acquisition of a new LC-MS/MS
equipment. The line of expertise have been
incorporated also in basic chemistry education introducing a new course, Chemistry of
living environment in the freshmen chemistry courses, and Chemistry of living environment in teaching in schools course directed to
teacher students.
The high level of research, its connection with
chemistry education, and the strategic strive
for excellence was noted also in the University
Research Assessment, which was carried out
at the Jyväskylä University during 2011. The
strong areas of research Structural chemistry
and Computational chemistry and spectroscopy
were regarded to be at the highest international level, the overall assessment being 4,5
out of 5. The assessment panel also applauded
the restructuring of research groupings within
the Department migrating away from the historical sub-disciplinary chemistry department
structure.
The future is full of challenges but also opportunities. It is believed that increasing collaboration and cooperation, open atmosphere of
discussion, culture of positive feedback, and
skillful and motivated personnel are the key
factors for a prosperous research environment.
This is the path Department of Chemistry is
taking aiming at excellence is all aspects of its
function.
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Professori Erkki Kolehmainen emeritukseksi
Professori Erkki Kolehmainen (s.1947) jäi eläkkeelle 1.12.2011 ja siirtyi emeritukseksi. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Lievestuoreen yhteiskoulusta vuonna 1966. Filosofian kandidaatiksi hän valmistui Jyväskylän yliopistosta vuonna 1973 ja filosofian
lisensiaatiksi vuonna 1981. Kolehmaisen väitöskirja ”Solubilization of Aromatics in
Aqueous Bile Salts. NMR Studies” tarkastettiin Kuopion yliopistossa vuonna 1990.
Kolehmainen on toiminut assistenttina ja yliassistenttina Jyväskylän ja Kuopion
yliopistoissa. Hänet nimitettiin orgaanisen kemian dosentiksi Jyväskylän yliopistoon vuonna 1990. Suomen Akatemian vanhempana tutkijana Kolehmainen
toimi vuosina 1994-1999. Vuodesta 1999 alkaen Kolehmainen on hoitanut Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professorin virkaa, johon hänet nimitettiin
vuonna 2001. Lisäksi professori Kolehmainen on toiminut Suomen Akatemian
varttuneena tutkijana lukuvuonna 2006-2007.
Professori Kolehmainen on toiminut useiden väitöskirjojen esitarkastajana Helsingin, Kuopion ja Oulun yliopistoissa sekä useiden väitöskirjatutkimusten, pro gradu
tutkielmien, erikoistöiden, ja LuK-tutkielmien ohjaajana Jyväskylän yliopistossa.
Lisäksi hän on toiminut tieteellisenä asiantuntijana useissa kemian alan julkaisusarjoissa. Hän on julkaissut noin 280 tieteellistä artikkelia ja lukuisia konferenssiabstrakteja. Näistä suurin osa liittyy NMR-spektroskopiaan.
Professori Kolehmainen on vastannut Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian
laboratorion NMR-spektroskopiakoulutuksesta viimeiset vuosikymmenet. Hänen
värikkäät ja innostavat luentonsa sisältävät paljon käytännön spektrintulkintaharjoituksia. Joihinkin kursseihin kuuluu myös käytännön
demonstraatioita, joiden järjestämisestä professori Kolehmainen on vastannut henkilökohtaisesti. Opinnäytetöiden ohjaajana professori Kolehmainen on innovatiivinen, kärsivällinen ja aina valmis keskustelemaan ja kannustamaan.
Kolehmainen on Suomen Kemian Seuran Synteettisen kemian jaoston perustajajäsen sekä Suomen Kemian Seuran NMR-jaoston ja
Suomalaisten Kemistien Seuran paikallisseuran Keski-Suomen Kemistiseuran jäsen. Hän on toiminut NMR-jaoston puheenjohtajana
ja varapuheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut useiden kansallisten NMR-symposiumien järjestelytoimikunnissa sekä jäsenenä että
puheenjohtajana.

Professori Jussi Valkonen vapaalle
Professori Jussi Valkonen (s. 1947) jäi epäorgaanisen kemian professorin tehtävästä eläkkeelle 1.1.2012
alkaen toimittuaan professorin tehtävässä yhtäjaksoisesti tasan kolmekymmentä vuotta. Valkonen
opiskeli Teknillisessä korkeakoulussa suorittaen siellä myös tekniikan tohtorin tutkinnon vuonna 1979.
Jyväskylän yliopiston kemian professorin virkaan (opetusala epäorgaaninen kemia) hänet nimitettiin
pian tohtoriksi valmistumisen jälkeen 1.1.1982 alkaen.
Professorin tehtäviensä ohella Valkonen on toiminut Jyväskylän yliopistonsa epäorgaanisen ja analyyttisen kemian osaston johtajana, kemian laitoksen johtajana, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja varadekaanina ja yliopiston vararehtorina.
Valkonen on ollut hyvin aktiivinen tutkija, opettaja ja väitöskirjatöiden ohjaaja. Hänen aikanaan epäorgaanisen ja analyyttisen kemian osastolta valmistui yli 30 väitöskirjaa. Väitöskirjoja on valmistunut nyt jo neljännessä polvessa. Valkosen
julkaisutuotanto käsittää yli 130 tieteellistä artikkelia. Hänen tutkimuksellinen ja myös opetuksellinen mielenkiintonsa kohdistui epäorgaanisten yhdisteiden ja koordinaatiokompleksien syntetiikkaan ja analysointiin röntgenkristallografiaa hyväksi käyttäen. Valkonen toi
Jyväskylään röntgendiffraktiolaitteet ja -menetelmät ja on pitänyt huolen niiden ajantasaisista päivityksistä s.e. kemian laitoksella on
aina ollut Suomen parhaimmat tai lähes parhaimmat pulveri- ja yksikidediffraktiolaitteistot. Hän osallistui vielä kemian laitoksen uusimpien yksikidediffraktiolaitteistojen hankintaprosessiin ja kemian laitoksella on tällä hetkellä Euroopan parhaimpia diffraktiolaitteistoja.
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Kemian professorina
monitieteisessä toimintaympäristössä
Aloitin fysikaalisen kemian professorina 1.8.2011. Tehtävä sijoittuu
kemian laitokseen mutta käytännössä pääasiallinen työpaikkani
sijaitsee Nanotiedekeskuksessa. Siirryin Jyväskylän yliopistoon
Helsingin yliopistosta vuonna 2003 ja olen sen jälkeen toiminut
akatemiatutkijana, lehtorina ja määräaikaisena professorina, joten
Jyväskylän yliopisto on jo tullut tutuksi monin tavoin. Aiemmin
olen toiminut myös post-doc-tutkijana University of CaliforniaIrvine yliopistossa.
Oma erikoisalani on optinen spektroskopia ja tällä hetkellä keskitymme erityisesti nanokokoisten systeemien tutkimukseen.
Nanomittakaavan tekee kiehtovaksi se, että kun ainetta kootaan
rakenteiksi, joiden koko on luokkaa 1 – 100 nm esiintyy ilmiöitä ja
ominaisuuksia, joita ei esiinny saman aineen pienemmillä tai suuremmilla kappaleilla. Tämä luo paljon mahdollisuuksia materiaalien ominaisuuksien muokkaukseen mutta niiden hyödyntäminen
edellyttää kykyä hallita monimutkaisten molekyylirakenteiden
valmistusta. Asiaa voidaan ajatella legopalikoiden avulla. Yksittäisistä palikoista voidaan rakentaa monimutkaisia rakennelmia tai
tiivis yhtenäinen kappale. Yksittäiset palikat vastaavat molekyylejä, monimutkaiset rakennelmat niistä muodostuvia nanosysteemejä ja tasainen massa makroskooppista kiinteää ainetta. Olen
huomannut, että lapset ovat paljon parempia legoilla rakentajia
kuin aikuiset koska heidän mielikuvituksensa ei aseta mitään rajoja valmistettaville rakenteille. Sama ajatus pätee tieteessä. Uusia
oivalluksia syntyy kun ihmiset ryhtyvät tutkimaan uutta aihepiiriä ja tarkastelevat sitä vapaana vakiintuneista ajatustavoista ja
-malleista. Uskoakseni tämän takia nanotieteiden parissa syntyy
paljon uusia ideoita koska ongelmien tutkimiseen tarvitaan eri
alojen osaajien yhteistyötä, jolloin myös saadaan erilaisia tuoreita
näkökulmia niihin. Nanotiedekeskus tarjoaa erinomaiset puitteet
kemistien, fyysikoiden ja biologien yhteistyölle.
Oma tutkimukseni on pääasiallisesti luonteeltaan perustutkimusta
mutta jos tutkimuksessa löytyy jotakin sellaista, josta voidaan kehittää kaupallista toimintaa, kannattaa tilaisuus hyödyntää. Tähän
liittyen ryhmässäni on meneillään hanke, jossa perustutkimukseen liittyvän havainnon perusteella olemme kehittäneet kaasujen analyysimenetelmän, jota pyritään kaupallistamaan. Saattaisi
olla hedelmällistä luoda Nanotiedekeskuksen kaltainen poikkitieteellinen toimintaympäristö, jossa eri alojen osaajia työskentelisi
samoissa tiloissa jalostamassa yliopistossa syntyneitä innovaatioita. Tärkeää olisi pyrkiä luomaan matalan byrokratian toimintaympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja resursseja ideoiden jalostamiseen. Kun on hyviä tekijöitä, loppu hoituu itsestään.
Opetan mielelläni ja uskon, että meidän kannattaa panostaa
erityisesti opintojen alkuvaiheeseen. Olenkin ollut mukana luomassa kemian laitokselle uusien opiskelijoiden alkuvaiheen
orientoitumisjaksoa ”alkukeitosta”. Opiskelijoilta on tullut kurssista
hyvää palautetta. On tärkeää, että henkilökunnalla on jokaiseen
opiskelijaan henkilökohtainen kontakti ja hänen opintojensa etenemistä seurataan ja niitä kohtaan osoitetaan kiinnostusta. Lisäksi
motivaatioon voidaan vaikuttaa positiivisesti monella tavalla. Esi-

merkiksi fysikaalisessa kemiassa opiskelijat tekevät kandidaatin
opintoihin kuuluvan tutkimusprojektinsa ”oikeiden” tutkimusprojektien osana. Olen havainnut, että se on heille erittäin motivoivaa
ja lisäksi heidän panoksensa hyödyttää projekteja. Opiskelijoille
kannattaa antaa vastuuta ja mahdollisuuksia opittujen taitojen
soveltamiseen jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Odotan joka aamu innolla mitä päivä tuo tullessaan. Olen erittäin
mielelläni mukana omalla panoksellani kehittämässä Jyväskylän
yliopistoa entistäkin laadukkaammaksi toimijaksi tieteen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen aloilla.
Mika Pettersson

Rehtori Aino Sallinen otti Mika Petterssonin fysikaalisen kemian professoriksi 1.8.2011 alkaen. Tehtävä täytettiin kutsumismenettelyä käyttäen.
Fysikaalisen kemian professorin tehtävät keskittyvät aikaerotteiseen spektroskopiaan poikkitieteellisessä nanotieteiden, materiaalitieteiden ja rakennekemian tutkimuksen ja
opetuksen ympäristössä. Mika Pettersson on kansainvälisesti
merkittävä kokeellisen fysikaalisen kemian ja aikaerotteisen
spektroskopian tutkija, erityisesti nanotieteiden ja materiaalitieteiden atomitason rakennetutkimuksen alalla.
Mika Pettersson väitteli filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistossa fysikaalisen kemian alalta vuonna 1998. Väitöskirja
palkittiin parhaana kemian väitöksenä Suomessa. Helsingin
yliopiston fysikaalisen kemian dosentiksi hänet nimitettiin
vuonna 2002. Hän on toiminut post-doc-tutkijana University
of California at Irvine -yliopistossa Yhdysvalloissa ja Helsingin
yliopistossa sekä akatemiatutkijana Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa. Jyväskylän yliopiston määräaikaisena professorina
hän toimi 2008-2010 ja viimeksi lehtorina kemian laitoksessa.
Petterssonilla on yli sata tieteellistä julkaisua hyvissä kansainvälisissä sarjoissa. Hän on aktiivinen kansainvälinen toimija ja
hankkinut runsaasti ulkopuolista tutkimusrahoitusta. Petterssonille on myönnetty parhaan opettajan palkinto kemian laitoksella vuonna 2008.
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Professori Jouko Korppi-Tommolalle
Millennium-tunnustuspalkinto
Tekniikan Akatemia myönsi professori Jouko Korppi-Tommolalle
Millennium Distinction Awards -tunnustuspalkinnon uraauurtavasta työstä
aurinkoenergian kehittäjänä.
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Fysikaalisen kemian professori Jouko Korppi-Tommolan ryhmä tutkii Grätzel-kennojen
rakennusaineina toimivissa värjätyissä nanopartikkeleissa tapahtuvia elektronin siirtoreaktioita. Sähkökemiallisten reaktioiden ansiosta valonsäteiden sisältämä energia muuntuu fotosynteesissä bakteerien, levien ja kasvien tarvitsemiksi sokereiksi ja hiilihydraateiksi mutta Grätzel-kennoissa suoraan ihmisten kaipaamaksi sähkövirraksi.
Jyväskylän nanotiedekeskuksen lasereiden avulla pystytään selvittämään
molekyylien reaaliaikaisia tapahtumia jopa 30 femtosekunnin (sekunnin miljardisosan
miljoonasosa) tarkkuudella. Tutkimuksissa saadaan selville, miten auringonsäteen aurinkokennon pinnalta irrottama elektroni siirtyy väriainemolekyyliltä nanokiteiselle
puolijohdepartikkelille. Näin saadaan tietoa kennon atomitason rakenteen vaikutuksista
elektronin siirron tehokkuuteen. Ensimmäiset elektronisiirtokokeet tehtiin Jyväskylässä
jo vuonna 1999. Korppi-Tommolan ryhmä rakentaa ja testaa myös kolmannen sukupolven aurinkokennoja. Korppi-Tommola on julkaissut 125 tieteellistä artikkelia.
Millennium-tunnustuspalkinto jaettiin nyt neljättä kertaa. Palkinto myönnetään suomalaisille kasvuyrityksille ja tutkijoille, jotka ovat ansioituneet edellisen Millennium-teknologiapalkinnon voittajan tutkimusalalla. Vuonna 2010 Millennium-teknologiapalkinnon päävoittaja oli professori Michael Grätzel, joka on kehittänyt fotosynteesiä
jäljitteleviä aurinkokennoja. Professori Grätzel ojensi tunnustuspalkinnot voittajille heidän kunniakseen syksyllä 2011 Vaasassa järjestettyllä juhlaillallisella.
Millennium-tunnustuspalkinnon sai vuonna 2011 myös professori Helge
Lemmetyinen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Palkitut yritykset olivat vantaalaiset
Beneq Oy ja Naps Systems Oy sekä vaasalainen Vacon Oyj.

From drinkable chemistry to insecticides –
five year doctoral journey from Prague to
Jyväskylä

I came, I saw, I graduated. Well, ok, it was not that easy. My doctoral story starts back in the year 2006, at the Institute of Chemical Technology, Prague (ICT) and took almost exactly five years.
Within this period a lot of grey matter was wrinkled, a lot of time
spent in the lab with test-tubes and spectrometers, a lot of black
tea drunk, a lot of sleepless nights spent at the computer, a lot of
journeys around the world was taken to present my work and the
unpredictable path of life brought me from the Czech Republic
to Finland.
ICT in Prague is purely chemical institute composed of four faculties where one can find specialists of any thinkable field of chemistry (one could say it is university of chemistry). From my initial
student years I was forged heavily by professors into a form of
crude chemist later inclining to the chemistry of food (especially
brewing industry was tempting for me in my early student years).
Later I shifted my interest from the field of edible (drinkable)
chemistry into a field of chemistry of natural compounds and their
derivatives, herein from sugar derivatives for treatment of cancer
to novel types of insecticides. The insecticide research kept me
busy for a part of my master studies and accompanied me also
for the initial years of my PhD. This period gave me a strong base
of knowledge of organic chemistry. During my years in Prague I
also became an employee of institutes of Academy of Sciences of
the Czech Republic (AS CR), first of the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (IOCB) (2006) and later of the Institute of
Experimental Botany (IEB) (2007-till now), but I still continued my
studies at ICT. Institutes of AS CR are purely research institutes (in
Finland this privilege to deal with research only belongs to Academy Professors) contrary to universities where both, research and
student education, are performed. Later, a will to experience different culture and to work on my poor English together with my
Czech supervisors’ (professor Zdeněk Wimmer, IEB AS CR and professor Pavel Drašar, ICT) collaboration with professor Erkki Kolehmainen brought me to far north city of Jyväskylä.
As Erkki jokes, “what brought you here to Finland since you have
so much cheaper beer in Czech (~ 1 €, author’s note)? The darkness and cold?” Well, he is not that far from the truth. My first stay
here was just for six months and over the winter, thus priorities

were science and then snow and with that connected skiing activity which I really enjoy. But still, I was lacking an experience of
Finnish summer which was the side project of my second stay,
also science and then hiking in Lapland and getting to know
Finnish cultural heritage – sauna, salmiakki and kesämökki. Then
I wanted to experience the whole cycle again and again if it still
was as good as it was for the first time. My expectations were fulfilled and went even further over: enjoying never-ending carousel
of almost free-and-easy student life, hanging around with multicultural student society, being open to every challenge which
came, enjoying never-ending summer days, or watching the
northern lights above the horizon while swimming in an ice hole
after sauna during pitch dark cold winters.
But back to my studies. At the University of Jyväskylä (JyU) I dealt
with insecticides, later with drugs and drug-steroid co-drugs,
their structural studies and, in collaboration with biologists, with
studies of their biological activity which I still continue in my postdoc fellowship here. After spending more than one year in Prague
as a PhD student and almost four years here I decided to finish
my PhDs at both institutes. I fulfilled demands of both universities and prepared the thesis. The demands for PhD studies are
more or less the same in both countries. The main difference is
that in Czech one has to gain less credits for studies but has to
pass the final state exam where one is questioned from four different elective subjects by members of the scientific committee.
The product of my five year doctoral journey, the thesis, was accepted at both institutes under the title “Steroid Conjugates for
Applications in Pharmacology and Biology” (Research Report No.
150 at JyU, Department of Chemistry). My public defense took
place here in Jyväskylä in front of Finnish and Czech committees
on the 9th of December 2011. This act was based on reciprocal
Cooperative Agreement Regarding a Joint Doctoral Programme
in Organic Chemistry and by that this pathway is open also for
other interested upcoming students. Just imagine 1.3 million
people living in the heart of Europe, historical, cultural and university city of Prague. But be aware Czech language is just as difficult as Finnish.
v

v

Ondrej Jurcek
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Matematiikan ja tilastotieteen laitos 2011
Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat
laitoksella ovat matemaattinen analyysi ja stokastiikka, tilastotieteessä spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi sekä parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät. Myös matematiikan opettajien koulutus on merkittävässä roolissa. Laitoksella oli
ensimmäistä kertaa käytössä opiskelijoiden yhteinen sisäänotto
matematiikkaan ja tilastotieteeseen. Laitokselta valmistuu noin
35 maisteria vuosittain. Matematiikan professori Pekka Koskela
on Suomen Akatemian nimittämä akatemiaprofessori kaudella
2010—2014.
Laitoksen henkilökunnassa koettiin vuoden mittaan runsaasti
muutoksia. Stokastiikan professori Teemu Pennanen siirtyi King’s
Collegeen, Lontooseen. Tilastotieteen puolella professori Esko
Leskinen jäi eläkkeelle vuoden lopussa ja yliopistonlehtori Dario Gasbarra siirtyi Helsingin yliopistoon. Vastaavasti laitokselle
rekrytoitiin stokastiikan yliopistonlehtoriksi Lasse Leskelä, matematiikan yliopistonlehtoriksi Mikko Parviainen ja matematiikan
tutkijatohtoriksi Teemu Lukkari. Koko kolmikko siirtyi Aalto-yliopistosta Jyväskylän ”Alvar Aalto -yliopistoon”.
Kansainvälisyys on arkea matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Kiina on noussut laitoksen toiseksi suosituimmaksi äidinkieleksi. Kansallisuuksien kirjoa kasvattivat entisestään pitkäaikaiset
tutkijavieraat Hiroaki Masaoka Kioton yliopistosta sekä Pawel
Goldstein ja Anna Zatorska-Goldstein Varsovan yliopistosta.
Laitoksen entisen matematiikan professorin ja laitoksen pitkäaikaisen johtajan Olli Martion 70-vuotisjuhlan kunniaksi laitoksella
järjestettiin elokuussa kaksipäiväinen konferenssi ”Four Generations in Analysis, Domains, and Mappings”. Konferenssin liki sata
osallistujaa edustivat 15 kansallisuutta. Osallistujista lähes puolet
oli Martion oppilaita, oppilaiden oppilaita tai oppilaiden oppilaiden oppilaita. Esitelmöijistä neljättä sukupolvea edusti FT Vesa
Julin (Napolin yliopisto ”Federico II”), joka on Martion oppilaan
Tero Kilpeläisen oppilaan Petri Juutisen oppilas.

Matematiikan professori Xiao Zhong sai Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnon syksyllä 2011. Zhong on monipuolinen matemaattisen analyysin tutkija. Hänen tutkimuksensa ovat
kohdistuneet lineaarisiin ja epälineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, rajoitetun väännön kuvauksiin ja analyysiin metrisissä mitta-avaruuksissa muun muassa Heisenbergin ryhmässä.
Zhong on jo neljäs Väisälän palkinnon saanut Jyväskylän yliopiston matemaatikko.
Laitos osallistui jälleen aktiivisesti matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainväliseen kesäkouluun, joka järjestettiin
elokuussa jo 21. kerran. Matematiikan alalta oli tarjolla kolme
kurssia, Quantitative Geometric and Functional Inequalities (prof.
Nicola Fusco, University of Naples), Weak Convergence, Young
Measures and Quasiconvexity (prof. Jan Kristensen, University
of Oxford) ja Fractal Statistics (prof. Iddo Eliazar, Holon Institute
of Technology), sekä tilastotieteestä kurssi Statistical Designs in
Epidemiology (prof. Esa Läärä, Oulun yliopisto).
Tilastotieteen ainejärjestö Tiltti vietti syksyllä 30-vuotisjuhliaan.
Juhlaillallisille osallistui jyväskyläläisiä tilastotieteilijöitä kuudelta
vuosikymmeneltä.
Matematiikan yliopistonopettaja Lauri Kahanpää julkaisi teoksen
”Kuusi ensimmäistä kirjaa Eukleideen Alkeista, eli Tasogeometria”.
Kyseessä on Kahanpään nykysuomeksi toimittama ja kommentoima uusintapainos Kuopion kymnaasin lehtorin Pekka Aschanin vuonna 1857 monen välivaiheen kautta suomentamasta Eukleideen Alkeista. Lainaus alkuperäisen käännöksen esipuheesta:
”Ja kuin niistä [suomenkielisistä tieteellisistä kirjoista] ei ole ollut
erinomaista puutosta, niin harwat mitättömään kirjantekoon
owat ryhtyneet, ehkä useampi tätä kyllä owat harrastelleet; sillä
suosittelematon lempi kylmenee hiljanki.”
				

Laitoksen tutkijoille myönnettiin vuoden 2011 aikana kaksi merkittävää palkintoa. Rolf Nevanlinna -instituutti palkitsi Matti Viholan väitöskirjan ”On the convergence of unconstrained adaptive
Markov chain Monte Carlo algorithms” vuoden 2010 parhaana
matematiikan väitöskirjana. Työ kuvaa erinomaisesti laitoksen
tutkimusta, sillä se sivuaa sekä matematiikkaa, stokastiikkaa että
tilastotiedettä ja niin teoriaa kuin sovelluksiakin. Väitöksen jälkeen
Vihola on työskennellyt laitoksella tutkijatohtorina.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos • Department of Mathematics and Statistics 2011
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Department of Mathematics and Statistics 2011
The Department of Mathematics and Statistics is a unit of research
and education in two disciplines. The research of mathematics at
the department focuses on analysis and stochastics. The interests
in mathematical analysis cover particularly geometric analysis,
geometric measure theory and nonlinear potential theory. The
research in stochastics concentrates on stochastic processes and
financing models. In statistics the research interests at the department are in spatial and computational statistics, time series
analysis, and nonparametric and robust multivariate methods.
Professor Pekka Koskela acts as an Academy Professor nominated
by the Academy of Finland for the period 2010—2014.
The researchers of the department achieved two significant
awards during 2011. The Väisälä prize was awarded to Professor
Xiao Zhong by the Finnish Academy of Science and Letters. He is
the fourth mathematician at the department who has achieved
this prize. The doctoral thesis of Matti Vihola, “On the convergence of unconstrained adaptive Markov chain Monte Carlo algorithms”, was chosen as the best thesis in mathematics in 2010
by the Rolf Nevanlinna Institute. The research of Vihola describes
well the research of the whole department since it belongs to
the intersection of mathematics, stochastics and statistics, and
has both theoretical and applicable results.
In August, the 70th birthday of Olli Martio, a former professor
and head of the department, was celebrated by organizing a
two-day conference “Four Generations in Analysis, Domains, and
Mappings”. There were almost a hundred participants in the conference representing 15 nationalities. Almost a half of the participants were either Martio’s students, students of his students,
or students of the students of his students. The speaker representing the fourth generation was PhD Vesa Julin (University of
Naples “Federico II”), who is a student of Petri Juutinen, who is a
student of Tero Kilpeläinen, who is a student of Olli Martio.
The International Summer School, which is a speciality of the Faculty of Mathematics and Science, was organized in August for
the 21th time. The Department of Mathematics and Statistics
was again actively involved and arranged three courses in mathematics, “Quantitative Geometric and Functional Inequalities” by
Professor Nicola Fusco, University of Naples, “Weak Convergence,
Young Measures and Quasiconvexity” by Professor Jan Kristensen, University of Oxford, and “Fractal Statistics” by Professor Iddo
Eliazar, Holon Institute of Technology, as well as one course in
statistics, “Statistical Designs in Epidemiology” by Professor Esa
Läärä, University of Oulu.
Harri Högmander
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Professori Zhongille Väisälän palkinto
Suomalainen tiedeakatemia myönsi matematiikan professori Xiao Zhongille Väisälän palkinnon. Palkinto
myönnetään uransa aktiivivaiheessa olevalle, kannuksensa jo hankkineelle tutkijalle. Palkinto myönnettiin
nyt kahdennentoista kerran. Palkinnon suuruus on 15.000 euroa. Fysiikan professori Mika Valden Tampereen
teknillisestä yliopistosta oli toinen vuonna 2011 Väisälän palkinnon saaneista.
Professori Zhong (s. 1969) suoritti Master of Science -tutkinnon Wuhan Institute of Mathematics and
Physics’ssä vuonna 1995. Hän väitteli vuonna 1998 Jyväskylän yliopistossa. Wuhan Institute of Mathematics
and Physics’llä on ollut pitkäaikaiset suhteet 1970-luvulta lähtien Jyväskylän yliopiston kanssa.
Professori Zhong on monipuolinen matemaattisen analyysin tutkija. Hänen tutkimuksensa ovat kohdistuneet lineaarisiin ja epälineaarisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin, rajoitetun väännön kuvauksiin ja analyysiin
metrisissä mitta-avaruuksissa muun muassa Heisenbergin ryhmässä. Hänellä on näiltä aloilta 30 kansainvälisillä foorumeilla julkaistua työtä. Erityisesti voidaan mainita työ, joka käsittelee tason elliptisen toisen
kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälön ratkaisun säännöllisyyttä. Työssä ratkaistaan De Giorgin vuonna 1995
esittämä kysymys ratkaisujen jatkuvuudesta. Zhongilla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkko.
Professori Zhongilla on neljä väitöskirjaoppilasta, joista yksi on jo väitellyt. Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen professoriksi Zhong nimitettiin vuonna 2009.

Professori Esko Leskinen emeritukseksi
Tilastotieteen professori Esko Leskinen (s. 1948) jäi eläkkeelle – tai siirtyi emeritusprofessoriksi – vuoden 2011 päätteeksi. Esko Leskinen on Jyväskylän yliopiston omia kasvatteja. Hän aloitti matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn
opinnot 1960-luvun lopulla. Perusaineyhdistelmä on siis sama kuin nykyajankin
tilastotieteen opiskelijalla.
Leskinen värvättiin tilastotieteen assistentiksi 1971 ja jatko-opinnot alkoivat. Ensimmäiset tutkimukset käsittelivät aikasarja-analyysiä, sovellusaiheena alkoholin
kulutuksen mallintaminen. Väitöskirja syntyi kuitenkin ridge-regressiosta. Leskinen toimi 1970- ja 1980-luvulla tilastotieteen apulaisprofessorina ja Suomen
Akatemian varttuneena tutkijana. Tilastotieteen apulaisprofessoriksi Leskinen
nimitettiin vuonna 1985 ja professoriksi vuonna 1998. Tuolloin tilastotieteellä oli
oma laitoksensa, joka sijaitsi yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Leskinen
toimi pitkään laitoksen johtajana.
1980- ja 90-lukujen taitteessa Leskinen johti yhdessä professori Erkki Liskin (Tampereen yliopisto) kanssa Suomen Akatemian rahoittamaa Pitkittäisaineistojen
projektia. Tuolloin Leskisen tutkimuksen aihepiiriksi hahmottui rakenneyhtälöiden mallintaminen. Alan avainlyhenne LISREL (Linear Structural Relations) tuli
tutuksi lukuisille tilastotieteen ja sovellusalojen opiskelijalle. 2000-luvulla rakenneyhtälöiden mallintajat siirtyivät LISREListä Mplus-ohjelmistoon. Vuosisadan
alussa tilastotiede muutti matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ja
fuusioitui matematiikan kanssa yhdeksi laitokseksi.
Professori Esko Leskinen on ansioitunut toimimaan yhteistyössä soveltajien kanssa, ja aivan erityisesti kumppaneita on löytynyt omasta yliopistosta. Monitieteellistä tutkimusta on tehty erityisesti kasvatustieteilijöiden, psykologien, gerontologien sekä liikunta- ja terveystieteilijöiden kanssa. Kahden ohjatun tilastotieteen
tohtorinväitöksen lisäksi hän on toiminut apuohjaajana lukuisissa sovellusalojen
väitöskirjahankkeissa. Viime vuosina Esko Leskinen on ollut keskeinen tekijä
Jyväskylän yliopiston tiedekuntarajat ylittävässä Ihmistieteiden metodikeskus
-hankkeessa (IHME). Hän on ollut ja on edelleen kysytty luennoija myös useissa
muissa suomalaisissa yliopistoissa.
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The 21st Jyväskylä Summer School “JSS21”
The international Jyväskylä Summer School “JSS” has been held
in Jyväskylä yearly since 1991 by the Faculty of Mathematics and
Science and the Faculty of Information Technology. The short history of the summer school is presented in the Faculty’s annual
report 2010 and it is readable in Faculty’s web pages.
The last summer’s summer school’s in order 21st organized 21
courses in Chemistry, Renewable Energy, Biology, Physics, Mathematics, Statistics, Scientific Computing, and Information Systems.
The course list is presented in the Finnish summary. The majority
of the 334 students were Finnish, in addition to them, Russians,
Ukrainians and Italians were the largest groups.
Professor Jukka Maalampi (JYU) and university lecturer Syksy Räsänen (HU) lectured on the topic “Einstein today” in the general
session arranged for the first time for all students and teachers.
The next 22nd summer school will be organized 8th - 24th August 2012. The application period is 1.2.-30.4.2012. The School
is intended mainly to advanced master’s students, graduate
students and post-doctoral students in various fields of science.
More information of JSS22 together with course programme and
online application: https://www.jyu.fi/summerschool/
Elina Leskinen
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Comments from students
• The courses were very interesting and the
lecturers were amazing.
• The courses were very well planned to
teach something about the issue to everyone, but there was also a lot of further
information for those who already know
something, or are very interested.
• It was really amazing better than what
I thought before. In my opinion to short maybe one week more?
• Too long lectures, not enough free time
for spending in your beautiful city! What
is the most important in this event are the
people, and not only the science.

21. Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu
Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu täytti vuonna 2011 kaksikymmentäyksi vuotta ja on yksi Suomen vanhimmista kesäkouluista. Kesäkoulu jatkoi toimintaansa v. 2011 entisin tavoittein,
joita ovat jatko-opiskelijoiden tieteellisten valmiuksien kehittäminen, kiinteä integroituminen kansainväliseen tiedeyhteisöön
poikkitieteellisyyttä korostaen ja omien verkostojen luominen.
Opiskelijat ovatkin vuosien saatossa solmineet lukuisia ystävyyssuhteita muiden saman alan tutkijoiden kanssa.
Kahdessakymmenessäyhdessä vuodessa kesäkoulu on järjestänyt noin 390 kurssia, joihin on osallistunut 5600 opiskelijaa ja 670
luennoitsijaa. Kesäkoulun lyhyt historiikki ”Jyväskylän yliopiston
kesäkoulu 20 vuotta” esiteltiin vuoden 2010 tiedekunnan vuosikatsauksessa, joka on luettavissa tiedekunnan www-sivuilta.
Vuoden 2011 kesäkoulu tarjosi luonnontieteiden ja informaatioteknologian loppuvaiheen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille
yht. 21 kurssia. Kursseille osallistui 334 opiskelijaa yhteensä 28 eri
maasta.

Kesäkoulun ohjelmassa oli myös suurelle yleisölle tarkoitettu
luento, jonka aiheena oli ”Einstein today”. Luennoitsijat, fysiikan
professori Jukka Maalampi Jyväskylän yliopistosta ja yliopistonlehtori Syksy Räsänen Helsingin yliopistosta pohjustivat vilkkaan
keskustelun. Vastaavia yleisöluentoja tullaan pitämään seuraavissakin kesäkouluissa. Vapaa-ajan ohjelma sisälsi mm. elokuvaillan,
melontaa, Päijänne-risteilyn, suomenkieleen ja kulttuuriin perehtymistä ja luontopolun. Suosittuja olivat myös melonta, suomalaiset tanssit ja saunailta Kiviniemessä.
Vuoden 2012 kesäkoulu järjestetään 8.-24.8.2012. Ja historiakin
toistaa jo itseään: kolmannessa kesäkoulussa 1993 järjestetty
kurssi ”The Physisc and Chemistry of Atomic Clusters” sisältyy
myös vuoden 2012 kesäkoulun ohjelmaan. Vuoden 2012 kesäkoulun hakuaika on 1.2.–30.4.2012. Lisätietoja: http://www.jyu.fi/
summerschool

Summer courses in 2011
Biology:
Basic Fluorescence Microscopy
Nonlinear microscopy - Four Wave Mixing (FWM) Imaging Techniques and Their Applications from Nanomaterials to Biological Application
Chemistry:
Density Functional Theory for Nanostructures
Medicinal Chemistry
Physics:
Applications of X-ray Microtomography on Heterogeneous Materials
Fundamentals of Ion-Matter Interaction
Introduction to Micro- and Nanorobotics
Nanooptics and Plasmonics: Theoretical Concepts
Mathematics and Statistics:
Fractal Statistics
Quantitative Geometric and Functional Inequalities
Weak Convergence, Young Measures and Quasiconvexity
Statistical Designs in Epidemiology
Renewable Energy:
Biogas Technology for Sustainable Second Generation Biofuel Production
Optimization of Bioenergy Use
Organic and Dye Based Photovoltaics
Information Systems and Computing:
Machine Learning for Signal Processing
Modern Problems in Applied Dynamical Systems Theory
Nonlinear Optimization: Advances and Applications
Processing of High Dimensional Data
Global Knowledge Management
Knowledge Management and Knowledge Management Systems in High-tech Organizations
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4th Jyväskylä Winter School of Ecology 2011

From Brazil to Konnevesi to -34 oC – Great!

When talking about Finland, I can only think about nice things.
When asked to talk about Jyvaskyla University’s Winter School of
Ecology, even more. Those two weeks I was in Konnevesi in 2011
were a great combination of interesting people with different cultures and from different areas, together in a wonderful environment. It was not my first time in Finland (the first time was in autumn, 2008), but it was my first time seeing snow, which you can
imagine was quite a strange thing for me. I’m from south Brazil,
where temperatures in winter often get below zero, but to leave
the airport and feel -17oC (and later that week, -34 oC), was absurd.
As professor Hannu said once to me, luckily Finns invented sauna
(which I learned to enjoy very much during my stay in Finland, I
must admit).
My first good surprise was the nature. It was fascinating to see everything so white, so peaceful. I almost ruined my camera several
times but it was worth the pictures.
In the first week, during the Boreal Winter Ecology –course, we
did a lot of fieldwork, and we had to put our hands in the snow a
lot (the first time I thought I’d lose my fingers). For me it was great,
because I love fieldwork and that was something completely new.
I had no idea there were tiny mammals (voles) running around
under 80cm of snow!
During the second week in the course Insect Overwintering
Mechanisms, we focused mostly on lab work. We did some experiments with beetles and flies, which was also new for me – it was
another surprise to see flies ‘coming back to life’ after freezing :).
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The infrastructure in Konnevesi was excellent, which is something
I admire very much, since it provides a good environment for

studies, as well as entertainment. Which brings me to another
good thing about the Winter Course… I think what surprised
me the most was how much fun I had during those two weeks.
Every day we would have fun working on whatever it was and
every night we would gather around the living room for talks and
– guess what? – karaoke. Of course in the beginning we were a
little shy (especially the Finnish girls) but soon enough we were
singing loud and dancing around like good friends.
Yes, I can say I made friends during the winter school. I guess
there is something about being in the middle of nowhere that
brings complete strangers close together. The teachers were also
great, very much accessible at all times, and some even sang and
danced with us! But I should not get into details here…
And the sauna? Oh, the sauna… a very weird thing indeed. To
be in a small room with a 90oC temperature and then go out to
-30 oC and jump in the snow was unthinkable to me. But after
the first couple of tries (of course I wouldn’t just refuse to do it,
right?) I ended up loving it. I loved the heat, for making me fell
my extremities again and the relief of going out feeling like I was
about to faint and cooling drastically. Yes, I might have been a
little dramatic but keep in mind I come from Brazil.
So, Winter School put simply: great facilities for studying and
gathering with people from different countries; good course
program, with different topics and methods; and an absolutely
wonderful landscape, witch invites any biologist to study there,
even if you have to face the extremely cold temperatures and the
slippery snow.
Laura Capellati, MSc. student
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil

Opiskelijoilta tunnustusta hyvälle opetukselle
Tiedekunnassa on jo pitkä perinne, että opiskelijat arvioivat kurssien aikana ja niiden jälkeen saamaansa opetusta. Kooste sähköisesti kerättävästä palautteesta julkaistaan laitosten www-sivuilla,
siitä keskustellaan mm. opetuksen iltapäivinä laitoksilla ja sitä käytetään muutenkin hyväksi opetusta kehitettäessä.
Opiskelijajärjestöt kannustavat samaan aikaan opetuksen kehittämiseen valitsemalla ja palkitsemalla laitoksensa tai alansa vuoden
opettajan.
Otsoni ja Syrinx valitsivat nettiäänestyksellä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen vuoden 2011 ”Hyväksi Opeksi” yliopistonlehtori
Atte Komosen. Opiskelijat kuvailivat ”Attea innostavaksi luennoitsijaksi, joka selittää asiat niin, että kaikki ne ymmärtävät ja oppivat”. Opiskelijoiden mukaan hän on tuonut uutta virtaa bio- ja
ympäristötieteiden laitoksen opetukseen ja vuorovaikutukseen
opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä.
Fysiikan laitoksen vuoden luennoitsijaksi valittiin Ynnän toimittamassa nettiäänestyksessä professori Kari J. Eskola. Opiskelijat luonnehtivat ”Karia innostavaksi opettajaksi, joka näkee todella paljon
vaivaa luentojen eteen. Perusteellinen ja selkeä esitystapa. Hän
on tehnyt hiukkasfysiikan ja kvanttimekaniikan opiskelusta mielenkiintoista ja hauskaa”.

Radikaali valitsi kemian laitoksen vuoden 2011 opettajaksi epäorgaanisen kemian yliassistentin Ari Väisäsen. Opiskelijoiden mukaan
Väisäsen luennot ovat hyvin suunniteltuja ja esimerkit oikeista tutkimuskohteista auttavat ymmärtämään kurssin tarpeellisuuden
tutkimuksen kannalta.” Arilla on käytännön kokemusta ja se värittää ja tukee teoriaopetusta. Ari osaa neuvoa ja ohjata labratöissä
selkeästi ja innostavasti.”
Matematiikan vuoden opettajaksi Ynnän toimittamassa äänestyksessä valittua Veikko T. Purmosta opiskelijat luonnehtivat ”karismaattiseksi opettajaksi”. ”Veikko T. on täsmällisyyden, järjestelmällisyyden ja selkeyden kruunaamaton kuningas. Tiiviit ja täynnä
asiaa olevat luentoprujut ovat jo klassikkoaineista.”
Tiltti valitsi nettiäänestyksellä tilastotieteen vuoden opettajaksi
professori Antti Penttisen. Opiskelijoiden mukaan ”hänen luentomonisteensa ovat erittäin selkeitä ja hänellä on kokemuksen
myötä hyviä esimerkkejä luennoilla. Häntä on helppo lähestyä
luennoilla kysymyksin. Rento ja opiskelijaläheinen opetustyyli”.
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”Kuukausi fysiikalla” - Tieteen tekemiseen
tutustumassa
Fysiikan laitos tarjosi kuukauden mittaisen kesätyörupeaman
”Kuukausi fysiikalla” kymmenelle lukiolaiselle. Kesätyötä lukiolaisille järjestettiin nyt kolmannen kerran. Suurin osa kesätyöläisistä
tuli Keski-Suomesta, mutta joukkoon oli ”eksynyt” lukiolaisia myös
Nokialta ja Helsingistä.

Jaakkoa itseään jäi harmittamaan, ettei hän ehtinyt analysoimaan
kennon ominaisuuksia kuin yhdestä mittaamistaan paristakymmenestä näytekennosta. Ohjaaja ei sitä odottanutkaan: - Tällaista
tutkimus on. Kun selvitetään ihan uusia asioita, niin kukaan ei
koskaan tiedä ihan varmasti, mikä olisi paras tapa edetä.

”Sisäpiirin tietoa”

Kalvojen kalibrointia

Kesätyön tavoitteena on tarjota toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus tutustua tieteen tekemiseen aidossa ympäristössä toisin sanoen antaa ”sisäpiirin tietoa” sitä, miten laitoksella tehdään
tiedettä.

Saara Peltola Cygnaeus-lukiosta ja Mikael
Minkkinen Voionmaan lukiosta tekivät
kesätyönsä kiihdytinlaboratoriossa pääosin yliopistonlehtori Timo Sajavaaran
ohjauksessa. Kiihdytinlaboratorion tandem van de Graaf -kiihdytintä käytetään
esimerkiksi PIXE-alkuaineanalyysiin, jossa kiihdytetyllä ionilla saadaan aikaan
röntgensäteilyn emissio tutkittavasta
näytteestä. Ilmaisimen ja näytteen välissä oleva metallikalvo pysäyttää osan
röntgensäteilystä. Luotettavan analyysin tekemiseksi pitää tietää tarkasti,
kuinka suuri se osa on. Metallikalvojen
ominaisuuksien mittaamisesta syntyi
kesätyön kokoinen projekti.

- Tärkeintä on levittää todenmukaista tietoa yliopistosta ja fysiikan tutkimuksesta, sanoo fysiikan laitoksen opinto-ohjaajana toimiva lehtori Juha Merikoski. - Toki on mukavaa, jos kesäprojekti
innoittaa lahjakkuuksia hakemaan fysiikan opiskelijoiksi. Hyvä
on sekin, jos joku huomaa, ettei fysiikan tekeminen olekaan sitä,
miksi sen oli kuvitellut.
Kesätyöntekijät osallistuivat tutkimusryhmien toimintaan ryhmien jäsenenä. Jos vain mahdollista, heille pyrittiin osoittamaan
oma projekti. Kesätyöprojektit vaihtelivat aurinkokennojen ja aurinkokeräinten ominaisuuksien tutkimisesta sen selvittämiseen,
kuinka vesi kulkeutuu ydinjätteen loppusijoituspaikkojen tiivistämiseen käytetyssä bentoniittisavessa.

Aurinkokennojen ominaisuuksia
Jaakko Piesanen Saarijärven lukiosta mittasi kesätyönään väriaineaurinkokennojen sähköisiä ominaisuuksia. Parhaiden näiden
titaanioksidipohjaisten aurinkokennojen tehokkuus on nykyisin
kolmasosa piikennojen tehokkuudesta, mutta rajoitus on tekninen eikä periaatteellinen. Tutkimuksen tuomien innovaatioiden
myötä titaanikennot paranevat koko ajan, ja piikennoja huomattavasti halvempina valmistaa ne alkavat pian olla kaupallisesti
kilpailukykyisiä.
- Tästä projektista oli suunniteltu oikeastaan kandidaatintutkielman aihetta, sanoo akatemiatutkija Jussi Toppari. - Hyvin se sujui
lukiopohjaltakin. Silloin tosin meinasi pukata paniikkia, kun selvisi, ettei lukiossa ollut vielä opiskeltu elektroniikkaa pätkääkään.
Nopeasti Jaakko kuitenkin sisäisti annetun pikakurssin sisällön.
Impedanssi eli vaihtovirtavastus ei ole ihan helpoimpia asioita
ymmärtää, saati sitten mitata.
Topparia paljon enemmän Jaakko oli tohtorikoulutettava Liisa
Antilan ohjauksessa. Jaakolle oli yllätys, että kesätyössä pääsi oikeasti osallistumaan tutkimuksen tekemiseen: - Ei tosiaan ollut
mitään roskien lakaisemista.
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- Tämä oli hyödyllinen hanke, joka olisi
pitänyt tehdä jo aikoja sitten, Sajavaara
toteaa. -Kesätyöläisille tosin tuli vähän
ruusuinen kuva siitä, miten helposti
tällainen mittaus onnistuu. Sattui löytymään joutilas röntgenputki mittauksia varten, mutta vielä työtä aloittaessa
ei ollut mitään varmuutta siitä, että se
toimii.
Saaraa ja Mikaelia jäi vaivaamaan, etteivät mittaustulokset täysin vastanneet
teoreettisia ennusteita. Ohjaajan näkemys on päinvastainen: - Tosi hienoa,
että hyvä vastaavuus havaintoon saatiin
niinkin yksinkertaisella mallilla. Saara ja
Mikael tekivät erinomaista työtä. Kun
he pääsivät alkuun, ei siinä ohjaajaa paljon tarvittu jaloissa pyörimässä.
Kesätyöläisten mielestä aika fysiikan
laitoksella laajensi käsitystä fysiikasta ja
fysiikan tutkimuksesta. - Koulussa opetus on aika teoreettista, Mikael arvioi.
- Kokeelliseen työhön osallistuminen
antoi toisenlaista näkökulmaa luonnontieteen tutkimiseen.

Jatkoa seuraa?
- ”Kuukausi fysiikalla” on järjestetty nyt joka kesä vuodesta 2009 alkaen ja kokemukset ovat olleet enimmäkseen myönteisiä, toteaa
fysiikan laitoksen johtaja Jukka Maalampi. - Kesätyötä on tarkoitus
tarjota myös ensi vuonna, koska kiinnostus on niin suurta. Tähän
saakka meillä on ollut yhtä kaksoistutkinto-opiskelijaa lukuun ottamatta pelkästään lukiolaisia, mutta ei muita toisen asteen opiskelijoita kielletä hakemasta. Voisin kuvitella, että vaikkapa teknisen alan ammattiopiskelijoille tämä olisi kiinnostava kokemus.
Heikki Penttilä

Työn ohessa lukiolaiset tutustuivat fysiikan laitoksen laboratorioihin laajemminkin. Jussi Toppari (oikealla) esittelee nanotiedekeskuksessa korkean lämpötilan suprajohteita. Joonas Tamminen Jyväskylän normaalikoulusta
ja Mikael Minkkinen seuraavat tarkkaavaisesti, Jussi Topparin takana Ilkka Rissanen Hankasalmen lukiosta.
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LUMA-keskus Keski-Suomeen
Suomeen on perustettu viime vuosina useita LUMA-keskuksia.
Tavoitteena on tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan
ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä,
matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Keski-Suomen
LUMA-keskus (LUMA-KS) avattiin tammikuussa 2011 Jyväskylän
yliopistossa.
Keski-Suomen LUMA-keskuksen taustalla on matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatioteknologian tiedekunnan ainelaitosten, opettajankoulutuslaitoksen ja harjoittelukoulun
pitkäaikainen, menestyksekäs kolmikantayhteistyö. Tätä toimintaa
halutaan nyt vahvistaa ja laajentaa entisestään.
LUMA-KS järjestää erilaista luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan oppimista ja opetusta tukevaa toimintaa.
Vuoden 2011 alussa käynnistettiin alakouluvierailut alakoululaisten ja heidän opettajiensa innostamiseksi opiskelemaan luonnontieteitä. Keväällä 2011 tehtiin 25 alakouluvierailua neljään
matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyökouluun
Jyväskylän kaupungissa. Syksyllä käytiin 60:ssä eri oppilasryhmässä, seitsemässä koulussa Jyväskylän kaupungissa ja kuudessa
muussa Keski-Suomen koulussa. Alakouluvierailujen aiheina olivat arkielämän kemian ja fysiikan ilmiöt, kuten hampaiden happohyökkäys, lima ja sähköiset ilmiöt.

LUMA-keskus oli mukana myös syksyllä järjestetyillä lukiolaisten
laboratoriokurssilla, abi-tapahtumassa, yliopistopäivillä ja My
Way -messuilla. Yliopistopäivillä keskus järjesti kemian laitoksen
opettaja-laboratoriossa mahdollisuuden tehdä pieniä kemiallisia
kokeita jokaisesta kodista löytyvillä aineilla. Samanlaisia kokeita
lapset pääsivät kokeilemaan huhtikuussa Kallioplanetaariossa Kemian Seuran järjestämässä kansainvälisen kemian vuoden paikallistapahtumassa.
Elokuussa kemian laitoksella järjestettiin täydennyskoulutusta luokanopettajille. Täydennyskoulutuksen aiheena oli
kemian oppiminen alakoulussa. Koulutuksessa käsiteltiin ilmaan,
veteen ja maaperään liittyviä töitä peruskoulun vuosiluokkien 5-6
opetussuunnitelmien mukaisesti. Päivän aikana tehtiin kokeita,
joita opettaja ja oppilaat voivat yhdessä toteuttaa omassa luokassaan. Kokeissa hyödynnettiin kodista ja keittiöstä löytyviä aineita.
Koulutuspäivän tavoitteena oli tukea luokanopettajia työssään ja
perehdyttää heitä kemian kokeellisuuteen. Lisäksi opettajille luotiin mahdollisuuksia löytää uusia innostuksen ja elämyksien kohteita kemian opetukseen, perehtyä tutkivaan oppimiseen ja tukea
elinikäistä oppimista. Päivään osallistui 10 luokanopettajaa.

Jan Lundell, Piia Pölkki, Pirjo Häkkinen

LUMA-toimintaa 2011
• Alakouluvierailut
• Yliopistokurssit lukiolaisille
• Nanokoulu luonnontieteiden
opettajille
• Opettajien täydennyskoulutus
• Peliohjelmointi yläkoululaisille
ja lukiolaisille
• Matematiikan, fysiikan ja kemian
lukiolaiskilpailut
• Yläkoululaisten tiedeleiri
• Koululaisvierailut ainelaitoksilla
• Lukiolaisten kesäharjoittelu fysiikalla
• Lukiolaisten fysiikan
olympiavalmennus

LUMA-KS:n projektikoordinaattori Pirjo Häkkinen valmistamassa
limaa Konneveden koulun viidesluokkalaisten kanssa
marraskuussa 2011.
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LUMA-KS:n toimintaan kuuluvat myös eri-ikäisten koululaisten
tutustumiskäynnit laitoksilla. Tavoitteena on tehdä luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan opiskelumahdollisuuksia ja
tulevaisuudennäkymiä tutuksi jo kouluaikoina.
Yläkoululaisten tiedeleirille Konneveden tutkimusasemalla kesällä 2011 osallistui 18 oppilasta. Kemian aineenopettajiksi opiskelevat olivat tiedeleirillä mukana opettamassa. Leirillä
hyödynnettiin tutkimusaseman ympäristöä ja vesistöä. Luonnontieteisiin tutustuttiin muun maassa kuvitteellisessa rikospaikkatutkimuksessa.

Luokanopettajat kokoamassa sähkönjohtokykymittaria.

Peerage of Science –
by the peers for the peers
We scientists want peer review for the science we produce and
for the science we read, academic publishers live by it, the fairness
and efficiency of funding decisions relies on it. About 1.4 million
articles arrive at the publishing end of a peer review process every
year. Peer review is simply essential for science.
The ability of peer review to deliver what is expected from it is
increasingly often challenged. Scientists-as-editors have to laboriously manage each peer review process with scientists-as-reviewers contributing (with varying levels of eagerness) their time and
expertise. The duration of the process varies, largely with journal
prestige; the average is more than 160 days.
Scientists-as-authors often face a much longer process with each
manuscript. Out of necessity they are descending the journal
prestige ladder one rejection at a time, and burdening one more
scientist-as-editor and two more scientists-as-reviewers, and
the operating budget of journals, by each iteration. Scientistsas-reviewers do not get citable academic recognition or other
compensation for their reviewing work. The thoroughness and

competence of the reviews is too often questioned. Reviewer
anonymity is important to protect fair criticism, but on the other
hand allows various allegations of bias, which are harmful to science even when they are not true. Editors are only humans too,
and under pressure from publishers. Quis custodiet ipsos custodes?
Organizing peer review costs money, even with volunteering scientists. Publishers absorb these costs per each submission, and
have to cover many processes in order to acquire one article to
publish. Publisher revenue depends on journal pricing and circulation, which largely depend on the number of citations the
journal gets. But peer review has been shown to be very poor in
identifying those articles that will get cited most.
Although not yet really broken, the current peer-review system is
clearly less than optimal. Some two years ago we were pondering
did it really have to be like this and came up with an innovation
called the Peerage of Science.
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Peerage of Science is...
…a community of Peers, formed through invitations between
scientists who trust each other as scientists. The community is
meant to become inclusive, so that eventually anyone considered a scientist by another scientist can join Peerage of Science.
Membership in Peerage of Science is not anonymous.
…a web application offering automatically controlled, standardized, rigorous, fully anonymous peer review. In Peerage of
Science, all the automatically enforced deadlines are known in
advance by everyone, and the peer review is always on time.
Each manuscript is peer-reviewed before submission to any journal, and only once. Authors benefit from predictably scheduled,
fast and fair peer-reviewed peer review for their manuscripts,
and from opportunities to get publishing offers from participating Journals. Quality of both the reviews and the manuscripts
is quantitatively evaluated. Reviewers have personal incentives
to provide as careful reviews as possible. Editors of participating
Journals enjoy drastically reduced workload, no longer needing
to manage each peer review process for months on end, usually
ending up rejecting the manuscript. Editors get automatic alerts
and can focus on tracking the best manuscripts, steering their
journal with enhanced information and proactive decisions that
can be completed on one go. With a simple click of a button, Editors can send a publishing offer to the Authors.
…a company based in Jyväskylä, Finland, with quite different Articles of Association from most other for-profit companies. The
primary purpose of the company is to foster and develop the
practice of science, as well as the conditions, societal standing
and evaluation thereof, while promoting the interests of the researchers registered as users of the services.

Peerage of Science…
…is not doing “open peer review”. It provides anonymous peer
review, by qualified scientists only. While a Peer can invite anyone
to join, the right to access and review work done by others is
given only after service administration has verified identity and
qualifications (at least one published article where the new Peer
is first or corresponding author, in a peer-reviewed international
journal).
…is not a “pre-print server” like arXiv.org or Nature Preprints. It is
closed to the outside world. It strictly limits access to manuscript
under peer review to only editors and those Peers involved in
that particular peer review, and does not archive manuscripts to
be accessed after peer review.
…is not providing an “alternative publishing model”. It is only
concerned with providing better peer review for the benefit of
everyone involved, including the publishing companies.
…is not charging fees from scientists.
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Peerage of Science is supported by the University of Jyväskylä
and University of Eastern Finland. At the writing of this there are
681registered scientists using the service from 32 countries. Since
the opening of the service for submissions at 22nd of November
2011 there has been 15 manuscripts in the system one of which
has attracted a publishing offer from a very prominent ecology
journal Ecography. Ecography is the first journal officially trialing
the service but negotiations with several others are ongoing. The
service has been featured in several blogs, news sites and most
importantly in 27th of January issue of the Science Magazine.
You can find more information of the service from www.peerageofscience.org or by contacting one of us directly.
Janne-Tuomas Seppänen
Mikko Mönkkönen
Janne Kotiaho
The founders

How did it all begin
Once upon a time (February 9th 2010, just after midnight, to be
precise) in a land far, far away from everywhere, a postdoc was
(as they often are) sadly noticing another year commencing on
the peer review process of his manuscript. Another grant application had been sent without that important line in the publication list.
It was his own fault of course that it had taken so long: evidently
the results had not been expressed clearly enough, and it had
been his own darn choice to start the descent down the journal
prestige ladder from the top, where the steps are most slippery.
Yet, it was dawning on the young scientist that this was also his
illusions about scientific peer review meeting reality. Perhaps he
should have paid more attention to the words of Richard Horton,
the Chief Editor of Lancet: ”We portray peer review to the public
as a quasi-sacred process that helps to make science our most
objective truth teller. But we know that the system of peer review
is biased, unjust, unaccountable, incomplete, easily fixed, often
insulting, usually ignorant, occasionally foolish, and frequently
wrong.” Did it really have to be like this?
By afternoon (4:24 pm, to be precise), the big idea had been written up (or so he thought; epiphanies should come with a big
sign saying: ”construction ahead”). As was customary, the idea
then got sent to some friends for comments. First friend pointed
out pragmatically (as he often does) that if such a service was set
up, not only scientists but also journals would find it very valuable, and the second friend pointed out enthusiastically (as he
often does) that we should just do it. The Innovation Office at
University of Jyväskylä helped in figuring out how to do it. And
then we did.
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Kymmenen vuotta poikkitieteellistä
nanotiedettä

Maaliskuu 2004

Lokakuu 2004
Vuosituhannen vaihteessa biologian, fysiikan ja kemian professoreiden piirissä virisi ajatus yhdistää näiden tieteenalojen osaamista
ja tehdä tutkimusta yhteistyössä. Se kiteytyi ajatukseksi perustaa
kampukselle uusi tutkimuskeskus. Yhteistyö käynnistyi ja rehtori
allekirjoitti sopimuksen nanotiedekeskuksen (NSC) perustamisesta maaliskuussa 2002. Lokakuussa 2004 kaksitoista professoria
ryhmineen siirtyi uutuuttaan hohtavaan, nanotutkimusta varten
suunniteltuun ja asianmukaisilla laitteistoilla varustettuun Nanotaloon. Siellä biokemistit, kemistit ja fyysikot istuvat edelleenkin
yhteisissä henkilöhuoneissa ja käyttävät yhteistä laitteistokantaa.
Taloon syntyi nopeasti erityinen innovaatioalue, kahvio, jossa
moni poikkitieteellinen nanohanke on saanut alkunsa.
Tutkimuskeskuksen varsin mittavat laiteinvestoinnit (noin 10 milj.
€) on tehty pääasiassa EU:n aluekehittämisrahastosta ja Suomen
Akatemian infrastruktuuriohjelmasta saaduilla varoilla. Myös yritykset ja opetusministeriö ovat rahoittaneet investointeja. Opetusministeriön kohdennetulla rahoituksella nanotieteisiin on
voitu perustaa uusia professuureja ja rahoittaa myös muuta nanokeskuksen toimintaa. Tutkimus-, kehitys- ja koulutushankkeisiin
on saatu kymmenvuotisen toimintakauden aikana ulkopuolista
rahoitusta yhteensä noin 20 milj. € valtaosin Suomen Akatemialta,
mutta myös EU:n puiteohjelmista, Tekesiltä ja yrityksiltä. Rahoituksen saamisella EU:n puiteohjelmista jatkossa tulee olemaan aiempaa suurempi merkitys.
Nanokeskus on ollut aloitteellinen myös kansallisella tasolla. Keskuksen aloitteesta solmittiin vuonna 2003 nanoyhteistyösopimus
silloisen Teknillisen korkeakoulun (TTK), VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa. Vuotta myöhemmin JY, TTK, ja VTT
tekivät yhteisen esityksen nanotieteiden ja teknologioiden kehittämiseksi Suomessa. Siinä ehdotettiin mm. opetusministeriön,
Akatemian ja Tekesin rahoituksen kohdentamista nanotieteiden
tutkimukseen, koulutukseen ja kehitystoimintaan. Nanotiedekeskus näytteli myös keskeistä roolia opetusministeriölle jätetyn
kansallisen nanotutkimusselvityksen valmistelutyössä, jonka seurauksena ministeriö käynnisti nanotieteiden erityisohjelman. NSC
oli valmistelemassa myös valtakunnallista nano-osaamisklusteriohjelmaa NM2 , joka käynnistyi vuonna 2008.
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Nanotieteen ensimmäiseen, rehtorin päätöksellä 22.1.2002 perustettuun professorin virkaan valittiin viiden vuoden määräajaksi
Jorma Virtanen Kaliforniasta. Valinta osui oikeaan, Jorma Virtasen
kehittämä hiilinanoputkivahvisteinen epoksihartsi HYPTONITER
näki päivänvalon syksyllä 2005 ja siirtyi Virtasen perustamien yritysten Nanolab Systems Oy:n ja sitä seuranneen Amroy Europe
Oy:n kautta nopeasti urheiluvälineisiin, tuuliturbiineihin, veneisiin
ja laivoihin. Keksintö on saanut merkittäviä innovaatiopalkintoja

alan messuilla Tokiossa (2006), Helsingissä (2006) ja Lontoossa
(2009). Keksintö on toistaiseksi merkittävin tiedekeskuksessa tehty teollinen nanoinnovaatio. Toinen keskuksen soveltava innovaatio perustuu diagnostiikkaan ja sen ympärille on perustettu
Magnasense Oy niminen yritys. Huolimatta nykyisestä taloudellisesta tilanteesta keskus pyrkii entisestään vahvistamaan yhteyksiään kotimaiseen yritysmaailmaan.
Nanotiedekeskuksen tavoitteena on ollut ennen muuta tehdä
kansainvälisesti kilpailukykyistä nanotieteen perustutkimusta.
Tutkimus on keskittynyt kvanttipisteiden teorian, metalliryppäiden, supramolekyylien, proteiini- ja virusrakenteiden, nanopartikkelien ja -lankojen, nanohiilen, bio- ja nanokuvantamisen sekä
molekyylidynamiikan tutkimukseen. Keskuksessa on syvä teorian
ja laskennallisten menetelmien tuntemus. Kansainvälisiä refereemenettelyn läpikäyneitä julkaisuja on syntynyt keskimäärin 60
kappaletta vuodessa. Kymmenen vuoden saldo ylittää 600 artikkelin rajan. Tutkimuksen parasta antia kuvaa viimeisten viiden
vuoden aikana tieteen huippulehdissä ja nanoalan erikoislehdissä ilmestyneiden artikkelien tilasto: Science 3, Nature Chemistry
2, Nature Materials 2, Proceedings of the National Academy of
Sciences (PNAS) 3, Physical Review Letters 14, Journal of American Chemical Society 10, Angewandte Chemie International
Edition 4, Nano Letters 3, Nanotechnology 3, Nanoscale 1, ACS
Nano 2 ja Small 3. Tutkimusaloista metalliryväs-, katalyysi-, supramolekyyli- ja nanohiilitutkimukset ovat nousujohteisia. Orastavana uutena alueena voidaan pitää moderniin laserteknologiaan
perustuvaa optista mikroskopiaa, jolla on myös biokemiallisia
ulottuvuuksia.

Nanotiedekeskus on ollut myös ulkomaisen kiinnostuksen kohde. Vieraista voidaan mainita mm. vuoden 1987 nobelisti JeanMarie Lehn (2005), Millennium-palkinnon 2006 voittanut Shuji
Nakamura (2007), Turkin presidentti Abdullah Gül (2008), Uuden
Seelannin ympäristöministeri Nick Smith (2009), EU-komissaari
Jan Figel (2006), USA:n, Saksan, Ruotsin ja Kroatian suurlähettiläät, sekä tiedelähetystöjä Venäjältä ja Japanista. Myös kotimaiset ministerit ja EU-parlamentaarikot ovat käyneet tutustumassa
keskukseen. Koululaisryhmät kiertävät säännöllisesti ihmettelemässä olemattoman pienen tutkimisen laitteistoja.
Vuonna 2003 käynnistetty nanotieteiden kansainvälinen maisteriohjelma on houkutellut ulkomaisia opiskelijoita. Nanotieteen
kandidaattiohjelma, joka käynnistyi vuonna 2008, on otettu opiskelijoiden taholta hyvin vastaan. Jatko-opiskelijoita varten on perustettu NSC:n koordinoima kansallinen nanotieteen tutkijakoulu
(NSG). Ensimmäiset nanomaisterit (2) valmistuivat vuonna 2004,
sittemmin maistereita on tullut 34 lisää. Tohtoreita on valmistunut vuodesta 2002 yhteensä 72, joista 14 nanobiokemistiä, 24
nanokemistiä ja 34 nanofyysikkoa.
Jouko Korppi-Tommola
NSC:n johtaja 2006-2007, 2010-2011

Keskuksen aktiviteetteihin liittyy olennaisesti Jyväskylässä järjestettävät nanotieteen päivät, joista on tullut merkittävin kansallinen nanotieteen vuosittainen tapahtuma. Se kerää lähes 300
osanottajaa kuulemaan kansainvälisten huippututkijoiden esittämiä tuloksia. Keskuksen henkilökunta on esitelmöinyt ja esiintynyt aktiivisesti myös lukuisissa teollisuuden, päättäjien sekä
yleisölle tarkoitetuissa tilaisuuksissa.
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Professorina, dekaanina ja vararehtorina –
Professori Valkosen yliopistouran varrelta

Haastattelin Jussi Valkosta hänen siirryttyä vuodenvaihteessa
epäorgaanisen kemian professorin tehtävästä täysin palvelleena
eläkkeelle.
Jäit eläkkeelle epäorgaanisen kemian professorin tehtävästä
1.1.2012 alkaen hoidettuasi tehtävää sitä ennen yhtäjaksoisesti tasan kolmekymmentä vuotta. Se on pitkä aika seurata näköalapaikalta kemian ja miksei koko yliopiston kehitystä. Palataan siihen
myöhemmin, mutta ihan aluksi: Mikä sai nuoren tekniikan tohtorin hakeutumaan pääkaupunkiseudulta professoriksi Jyväskylään?
Kumpi oli vaikeampaa, alan vai maiseman vaihdos?
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henkilökunta ja opiskelijat saivat edustuksensa yliopiston hallintoelimiin. Se oli haasteellista aikaa. Miten epäorgaanisen kemian
koulutus ja tutkimus saatiin raiteilleen ja miten noista myllerryksistä selvittiin? Mitä jäi käteen?
- Siitä jäi käteen opintoviikot, nykyisin opintopisteet. Opetuksen rakenne LuK- tutkintoineen on lähes sama kuin 70-luvulla,
joten tältä osin pyörä on keksitty uudelleen. Tämä 80-luvun
alun uudistus oli periaatteessa hyvä, mutta se valitettavasti
sotkeutui liikaa puoluepolitiikkaan ja duunari-asenteeseen.
Koska duunari teki työtä 40 tuntia viikossa, opiskelijan mitta
piti olla sama, opintoviikko oli 40 tuntia. Demokratian lisäämistä minä kannatin ja minusta se tuotti hyviä tuloksia seuraavina
vuosikymmeninä. Valitettavasti se nyt korvattiin diktatuurilla.

- Jo siihen aikaan TKK:n kemian osasto oli jakaantunut insinööritieteisiin (kemian laitetekniikka, teknillinen kemia, biotekniikka) sekä luonnontieteisiin (epäorgaaninen kemia, orgaaninen
kemia, fysikaalinen kemia). Minä toimin epäorgaanisen kemian laboratoriossa, jonka toiminta ei paljoa eronnut yliopiston
toiminnasta, joten muutos ei ollut suuri. Halu tehdä tutkimusta toi Jyväskylään. Minulle muutto Jyväskylään ei ollut vaikea.
Kaupunki ja yliopisto olivat sopivan kokoisia ja niihin oli helppo tulla.

Sinut valittiin melko pian Jyväskylään siirtymisesi jälkeen vuonna
1986 lähes ”kylmiltään” tärkeään luottamustehtävään, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi ja sen jälkeen
yliopiston vararehtoriksi. Toimit sittemmin pitkään tiedekunnan
jäsenenä ja varadekaanina ja kemian laitoksen johtajana. Miten
kuvailisit tätä aikaa? Mikä muuttui vai muuttuiko mikään?

Mainitsit jäähyväispuheessasi, että yliopistolaitos oli melkoisen
myllerryksen kourissa professorin tehtävään ryhtyessäsi. Tutkinnonuudistuksella yritettiin pistää uusiksi koko siihenastinen
yliopistokoulutus ja professorivallan sijalle tuotiin yliopistodemokratiaa, jossa kaikki osapuolet, professorit, opetus- ja muu

- Nämä luottamustehtävät tulivat liian nopeasti, en ollut vielä
täysin sisäistänyt yliopiston toimintaa. Näiltä ajoilta muistan lähinnä sen, että aina oli hirveä kiire. Minulle jäi tunne, että kaikki
oli jo etukäteen junailtu niin, että dekaani tai vararehtori vain
juoksi mukana. En usko, että mikään muuttui minun aikanani.

- Opetus ja tutkimus jäivät vähemmälle. Jos nyt saisin uudelleen valita, en haluaisi ruveta dekaaniksi enkä vararehtoriksi.
Sen sijaan panostaisin tutkimukseen ja opetukseen. Minulle
jäi tunne, että hallintotehtävien takia tutkimukseni joutui sivuraiteelle.
Haluatko kommentoida jollain tavalla viimeisintä yliopistouudistusta ”valtion tilivirastosta itsenäisiksi oikeushenkilöiksi”? Samassa yhteydessähän johtamisen edellytyksiä parannettiin mm.
lakkauttamalla laitosneuvostot, lisäämällä ulkopuolisten jäsenten
määrä yliopiston hallituksessa ja lisäämällä rehtorin, dekaanin ja
laitosjohtajien toimivaltuuksia. Toimiiko tämä ja yliopiston itsehallinto professorin näkökulmasta?
- Kuten jo edellä sanoin, en kannata nykyistä diktatuuria. Laitosneuvoston lopettaminen lopetti kaiken keskustelun laitoksella eikä tieto kulje. Ainakin minä sain johtajakautena paljon
informaatiota laitosneuvoston kautta. Eikä tiedekunnallakaan
nykyisin ole mitään todellista valtaa. Koska aikaisemmin laitosneuvosto valitsi johtajan, johtajalla täytyi olla laitoksen
henkilökunnan luottamus. Nyt johtajan täytyy vain miellyttää
dekaania ja dekaanin rehtoria.
Palataan sitten opetuksen ja tutkimuksen arkeen. Epäorgaanisen
ja analyyttisen kemian osastolta on valmistunut Sinun johtajakaudellasi 35 väitöskirjaa ja monikertainen määrä maistereita.
Valmistuneiden joukossa on ainakin yksi akatemiaprofessori ja
kolmannen polven professori. Elämäntyölläsi on jatkajia. Muistan
hyvin kuinka intensiivisesti ohjasit ja opastit oppilaitasi dekaanin
ja vararehtorin tehtävien ohella. Ei tainnut mennä hukkaan! Mutta miten koit itsesi kemian professorina? Mikä siinä oli tärkeintä?
Mikä on ensisijaista, opetus vai tutkimus?
- Parasta aikaa oli jatko-opiskelijan kanssa tehty tutkimus.
Koska he olivat itse valinneet jatko-opiskelun, he olivat innostuneita ja motivoituneita. Tutkimusta tehtiin koko sydämellä.
Väitöstilaisuus kruunasi sitten tehdyn työn. Väitelleet ovat sijoittuneet hyvin yliopiston ulkopuolelle sekä yliopistoon.

- Valitettavasti osassa perusopiskelijoita ei ole samaa innostusta kemiaan ja tämä näkyy selvästi keskeyttäneiden määrässä.
- Kyllä tutkimus antoi ohjaajalle enemmän kuin opetus. Ja
tämähän näkyy kaikessa yliopistotoiminnassa: julkaisuja lasketaan ja arvostetaan, opetusta lähinnä haukutaan, koska se
kestää liian kauan, on tehotonta ja vie resursseja.
Miten kemian opiskelu on muuttunut kolmenkymmenen vuoden aikana? Onko kemian opiskelijoiden asenteissa tapahtunut
muutoksia?
- Opiskelu on muuttunut paljon, opiskelijalta vaaditaan paljon enemmän. Aikaisemmin perusopinnoissa oli muutama
suomenkielinen kirja, nyt ne ovat englanninkielisiä ja tietoa
on niissä kymmenkertainen määrä. Opiskelu on putkitettu,
kurssit tulevat nopeassa järjestyksessä niin, että opiskelijalle ei
ole aikaa sulatella oppimaansa asiaa. ”Kypsyminen” kemistiksi
jää vajaaksi. Tämä näkyy selvästi nykyisin jatko-opiskelijoissa,
he ovat suorittaneet suuren määrän kursseja, mutta osaavat
soveltaa tietoa melko huonosti. - Mielestäni opiskeluasenne
on huonontunut ja katson sen johtuvan koululaitoksesta.
Ja lopuksi. Voisitko mainita matkasi varrelta jonkin elähdyttävän
kokemuksen?
- Minulle suuria tapauksia ovat olleet uusien tutkimuslaitteiden saaminen. Kun on taistellut vanhan laitteen kanssa ja
vuosikausia yrittänyt saada rahoitusta uuteen ja moderniin
laitteeseen, on uuden laitteen saaminen todellista juhlaa. Into
on suuri saada sillä uusia tuloksia. Parhaiten on mieleen jäänyt
vuosi 1986, jolloin saimme uuden yksikidediffraktometrin. Ja
tässäkin on pyörä pyörähtänyt ympäri, olin mukana hankkimassa viime vuonna uutta, uuden polven yksikidediffraktometria, joka asennettiin minun viimeisinä työpäivinäni.
Matti Pylvänäinen
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteet yliopiston vahvuus
Vuosi 2011 oli matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 47.
toimintavuosi. Tiedekunta on keskittynyt alusta alkaen tekemään
matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja bio- ja ympäristötieteissä
kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja antamaan siihen
perustuvaa koulutusta. Perusluonnontieteiden ja myöhemmin
myös tilastotieteen tutkimukseen ja koulutukseen keskittymällä tiedekunta on saavuttanut vahvan aseman sekä omassa,
humanistis-luonnontieteellisessä yliopistossa että kansallisessa
kontekstissa.

Tutkimusta arvioidaan ja kehitetään
jatkuvasti
Tiedekunnan tutkimustoimintaa arvioitiin vuoden 2011 aikana
mm. Suomen Akatemian ja yliopiston tutkimuksen arviointien yhteydessä. Biologisten vuorovaikutusten tutkimus bio- ja ympäristötieteiden laitokselta, ydin- ja kiihdytinfysiikan tutkimus fysiikan
laitokselta ja Helsingin yliopiston johtama inversio-ongelmien
tutkimus matematiikan ja tilastotieteen laitokselta valittiin uusiksi
Suomen Akatemian huippututkimusyksiköiksi vuosiksi 20122017. Tiedekunnan kaikkien laitosten tutkimus arvioitiin yliopiston tutkimuksen arvioinnin yhteydessä kansainvälisesti korkeatasoiseksi. Jyväskylän yliopiston fysiikan ja matematiikan tutkimus
nousi myös Norforskin tekemässä pohjoismaiden yliopistojen
tutkimuksen bibliometrisessä vertailussa alansa kärkeen yhdessä
Århusin ja Tanskan teknillisen korkeakoulun kanssa.
Tutkimuksen arviointien yhteydessä saadun palautteen perusteella päätettiin vuoden aikana mm. akvaattisten tieteiden, inversiotutkimuksen, ympäristötutkimuksen ja tutkimusympäristöjen
kehittämisestä, samoin DNA-laboratorion, kiihdytinlaboratorion
ja NSC:n uusista laiteinvestoinneista. Arviointien perusteella päätettiin tehostaa myös kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimista.
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2011

Vuonna 2011 tehtiin useita merkittäviä tutkimuslaiteinvestointeja:
MARA, IGISOL ja ACC hankittiin kiihdytinlaboratorioon, yksikideröntgendiffraktometri ja nestekromatografi/massaspektrometri
kemian laitokselle, elektronimikroskooppi bio- ja ympäristötieteiden laitokselle ja Grid NSC:hen. Suomen Akatemia oli merkittävä
laiteinvestointien rahoittaja, sen infrastruktuuriohjelmasta saatiin
laiteinvestointeihin 60 % kokonaisrahoituksesta.
Kansainvälinen tutkimusyhteistyö yliopistojen, tutkimuslaitosten
(mm. CERN, GSI, Brookhaven, FAIR, Oxford, Cambridge) ja tutkimusryhmien kanssa oli vuoden aikana edelleen hyvin aktiivista ja tuotti paljon uutta tutkimustietoa. Fysiikan laitos oli ja on
edelleen mukana uudessa eurooppalaisen matalaenergiaisten
neutriinojen ja protonien hajoamisen tutkimuslaitteen (LAGUNA) suunnittelussa. Pyhäsalmi nousi vuoden aikana ykkösvaihtoehdoksi tutkimuslaitteen sijoituspaikkana. Myös suomalaisten
yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten (mm. VTT, SYKE, RKTL,
STUK, METLA) kanssa tehtiin tutkimusyhteistyötä.

Uusia tohtoreita ennätysmäärä
Tiedekunnassa valmistui 172 maisterin ja 43 tohtorin tutkintoa
vuonna 2011. Tohtorin tutkintojen määrä on kaikkien aikojen ennätys.
Tiedekunnan laitoksista bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos ja kemian laitos osallistuivat aktiivisesti yliopiston interaktiivisen opetuksen ja oppimisen hankkeeseen kehittämällä opetuskäytänteitä kolmella opintojaksolla. Samalla näiden
opintojaksojen opettajat antoivat kehittämistyönsä hankkeen
tutkimusaineistoksi. Opetustilanteen vuorovaikutteisuuden lisääminen auttoi opiskelijaa harjoittelemaan työelämässäkin
tarvittavia palautteenanto-, argumentointi- ja ryhmätyötaitoja.
Kemian laitoksen tarjoama kurssi ”Elinympäristön kemia” oli myös
Jyväskylän seudun lukiolaisten valittavissa osaksi valinnaisia lukiokurssejaan.

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattivaiheen opiskelijavalinta yhdistettiin. Kaikkien pääaineiden sisäänottomääriä pienennettiin tavoitteena opiskelija/opettaja-suhteen ja koulutuksen
laadun parantaminen.

henkilökuntaa 108, henkilökuntaa yhteensä 537. Hallinto- ja toimistohenkilökuntaa tiedekunnassa oli yhteensä 27. Ulkomaisia
tutkijoita ja opettajia tiedekunnassa oli 90, joista professoreita
neljä ja post doc -tutkijoita yli 40.

Osaksi valtakunnallista LUMA-keskusten verkostoa tammikuussa
2011 perustettiin Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS. Keskus
koordinoi ja kehittää edelleen alueellista ja valtakunnallista luonnontieteellisen alan koulutusyhteistyötä. Keskukseen palkattiin
päätoiminen koordinaattori 1.7.2011 alkaen. Keskuksessa tehdään yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen, lukioiden ja muiden paikallisten oppilaitosten kanssa.

Henkilöstön vaihtuvuus oli ja on tiedekunnassa mm. eläkkeelle
jäämisten vuoksi suuri. Uutta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa
rekrytoitiinkin erittäin aktiivisesti sekä tenure track -periaatteen
mukaisesti että avointen kansainvälisten hakujen kautta. Kansainvälisessä rekrytoinnissa kehitetty sähköinen hakujärjestelmä oli
korvaamaton. Vuoden aikana kaikilla laitoksilla toteutettiin laajoja
kansainvälisiä hakuja (mm. Nature, Scientific American, Spektrum
der Wissenschaft, EMS. AMS) professorin, yliopistotutkijan, yliopistonlehtorin, tutkijatohtorin ja tohtorikoulutettavan tehtäviin.
Hakemuksia saatiin ympäri maailmaa, Yhdysvaltain, Euroopan ja
Japanin huippuyliopistot mukaan lukien. Valinnat voitiin tehdä
todella hyvien hakijoiden joukosta. Myös omat tutkijat menestyivät avoimessa kansainvälisessä kilpailussa hyvin. Vuoden aikana
tehtiinkin yli 70 kiinnitystä professorin, yliopistotutkijan/lehtorin
ja tutkijatohtorin posteihin. Joulukuussa 2011 henkilöstöuutisten
sarjaan liittyi tiedekunnan pitkäaikaisen dekaanin, professori Matti Mannisen valinta yliopiston rehtoriksi.

Vuosi 2011 oli fysiikan laitokselle toinen vuosi Korkeakoulujen arviointineuvoston valitsemana koulutuksen laatuyksikkönä.
Tiedekuntaan perustettiin kesällä 2011 tohtorikoulu ja kaikille
laitoksille tohtoriohjelma. Tavoitteena on tohtorikoulutuksen tehostaminen ja lyhentäminen nelivuotiseksi ohjausta, rahoitusta
ja seurantaa tehostamalla. Tohtorikoulussa voi olla omien tohtoriohjelmien lisäksi kansallisia ja kansainvälisiä verkosto-ohjelmia.
Tohtoriohjelmiin otetaan vuosittain yhteensä noin 50 uutta kokopäiväistä tohtoriopiskelijaa. Nelivuotinen tohtorikoulutus rahoitetaan tohtoriohjelmien, projektien ja laitosten hankkimalla
rahoituksella ja apurahoilla. Tiedekunnan tohtorikoulutus keskittyy tiedekunnan päätutkimusaloille tilastotieteen professoreiden
osallistuessa myös muiden alojen (mm. psykologia, kasvatustieteet, liikuntatieteet, bio- ja ympäristötieteet) väitöskirjojen metodiseen ohjaukseen. Kansainvälinen kesäkoulu (JSS) järjesti kesällä
2011 tohtorikoulutettaville 21 intensiivikurssia.

Henkilöstö rekrytoidaan kansainvälisesti
Tiedekunnan henkilöstömäärä pysyi vuonna 2011 likimain ennallaan. Professoreita oli yhteensä 55, akatemiaprofessoreita
kolme, FiDiPro-professoreita kaksi ja ERC-professoreita yksi, muita opettajia ja tutkijoita 176, tohtorikoulutettavia 192 ja muuta

Kokeellisen tutkimustoiminnan ja väitöskirjatöiden edellytysten
parantamiseksi rekrytoitiin lisää teknistä henkilökuntaa, laboratorioinsinöörejä ja laboratoriopäälliköitä.

Talous tasapainossa
Tiedekunta sai vuonna 2011 valtionavustuksena yhteensä 27,1
milj. €. Ulkopuolisen rahoituksen osuus tiedekunnan budjetissa
oli 15,7 milj. € (37 %) ja se muodostui pääasiassa tutkimusryhmien hankkimasta tutkimusrahoituksesta. Kaikista toimintamenoista (yhteensä 42,8 milj. €) henkilöstömenojen osuus oli 63 % ja
kiinteistömenojen osuus 15 %. Talous kiristyi, mutta taloudellinen
tulos oli silti lievästi voitollinen.
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Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2011

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2011

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 12389

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1336

9%

10 %

9%
25 %

14 %

9 %14 %

1
2
3
41
52
63
74

13 %
17 %

10 17
%%

13 %
10 %

1
2
15 % 3
4
1
5
2
6
3
13 %
13 %
7
4
5
6
1313
%%
7

13 %

11 %

14 %

14 %

15 %
27 %

27 %

7%

17 %
27 %

27
17 %
%

10 %

10 %

6%

28 %
2%

28 %
5%

1
2
23 % 28 %
3
41
52
1
63
2
74
3
54 14 %
65
76
15 %
7

12 %

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta |
Faculty of Sport
and Health Sciences
21 %
14 %

21 %

21 %
Maisterin tutkinnot
matemaattis- 15 %
14 %
27 %
luonnontieteellisissä
aineissa 2011
16 %
16 %
MSc degrees in mathematics and science
7 %2011
at the Finnish universities in

14 %

27 %

1610
%%

2%

21 %

25 %
11 %
%
15
14 %

4%
13 % 32 %

7%

8%

14 % 32 %

8%

8%
4%

6%

11 %

6%

1
2
3
4
1
5
2
6
3
7
4
5
6
7

19 %

%13 %
13
%
4%
PhD degrees in mathematics
and4 science
32 %
at the Finnish
universities
in
2011
8%
8%
19 %

19 %

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 300
4%

4%
11 %

11 %
28 %
5%

1
2
3
4
5
6
7

17 %

1
2
3
4
5
6
7

5%

33 %

33 %

1
2
3
4
5
6
7

17 %

14 %
13 %

52
52

6%
14 %

Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta |
4%
4 % 33 %
33 %
Faculty 5of%Mathematics and
Science

11 %

32 %

8%

16 %

14 %

1
2
3
4
1 1
5
2 2
6
3 3
7
4 4
8
5 5
6 6
7 7
8

11 %

2%

14 %

1
21 %
225 %
3
41
521
632
743
854
5
6
6
74 %
7
8

17 % 4 %

14 %
8%

19 %

11 %

21 %

14
6 %%

4%
17 %

1016%%

28 %
8%

21 %

5%
1 5 %Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta |21 %1
21 %
Faculty of Social Sciences
2
2
33 %
5%
33 %
3
3
5%
Kauppakorkeakoulu
|
11 %
11 % 4
41 Economics
1 Jyväskylä University School of Business 1and
1
17 % 5
5
17 %
12
2
2
26
Muut | Others
6
23
3
3
37
7
34
4
4
4
17 % 4 5
5
17 %
5
5
14
%
56
6
14 %
6
6
13 %
67
13
%
7
7
Tohtorin tutkinnot matemaattis7
7
8
luonnontieteellisissä aineissa82011

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1369
11 %

10 %6 %

4%

8%
Kasvatustieteiden
tiedekunta |
Faculty of Education

21 %

5%

11 %

Informaatioteknologian tiedekunta
|
28 %
Faculty of Information
Technology
23 %
12 %

8%

6%

6%
11%
%
10

32 %

7%

6%

17 %

5%

5%

11 %

Humanistinen tiedekunta
|
2%
Humanities
8%
11 %

1
2
3
4
1
5
2
6
3
7
4
5
6
7

21 %
21 %
Julkaisujen yhteismäärä
/ Total number
1 579

1 23 %
1
25 %
2
2
11 %
3
15 %3
41
14 1
1
52
25 2
2
63
36 3
15 %
3
74
47 4
4
55
55
66
66
15 %
77 13 % 13 %32 % 7 7
7%

7%
13 %
1310
%%
2 % 10 %

6%

177%

14 %

10 %

2 %10 %

11 %

8 % Faculty
11 %of

15 %
13 %

1413
%%

6%

5
6

6%
17 %

23 %

9%6%
12 %

13 %

5%

12 %

23 %
25 %

6%

6%

6%

12 %

15 %

25 %

14 %2010 julkaistut
Vuonna
14 %referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2010

Tutkintojen
yhteismäärä / Total number
162
23 %
12 %
6%
9%

1
2
3
41
52
63
74

25 %

17 %

Tohtorin tutkinnot
tiedekunnittain
13 %
10 %
13 %
10 %
PhD degrees according to faculties in 2011
6%

25 %

10 %

25 %

5
6
7

13 %
17 %

10 %
15 %

15 %

9%

14 %

17 %

25 %

25 %

25 %
14 %

10 %

16 %

19 %

13 %

19 %

Helsingin yliopisto | Universityof Helsinki

Oulun yliopisto | University of Oulu

Itä-Suomen yliopisto | University of East Finland

Tampereen yliopisto | University of Tampere

Jyväskylän yliopisto | University of Jyväskylä

Turun yliopisto | University of Turku
Åbo Akademi

1
2
3
4
5
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2493

2002

529

2605

2003

487

2588

2004

8
170

9
196

79

193

12

21

41

40

6
5
1

Kemia Chemistry

Matematiikka Mathematics

Tilastotiede Statistics

25

Yhteensä ● Total

25,5

12,8

12,7

538

**Sisältää myös apurahatutkijat.

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

12
13

Budjettirahoitus Budget funding /
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Ulkopuolinen rahoitus External funding

RAHOITUS ● FUNDING [1000 €]

Yhteensä ● Total

88
22

96
24

Tutkimusta avustava henkilökunta Technicians

Hallinto- ja toimistohenkilökunta Administrative personnel

27

29

32

20

47

33

2

3

6

273

27

11
11

264

Muut opettajat Other teaching staff

Tutkijat ja tohtorikoulutettavat

32
29

Yliassistentit Senior assistants

Assistentit Assistants

47
21

Professorit Professors

Lehtorit Lecturers

HENKILÖSTÖ ● PERSONNEL

28

5

Yhteensä ● Total

11

Bio- ja ympäristötieteet Biological and environmental sciences

Fysiikka Physics

34,8

15,4

19,4

500

23

67

265

26

27

29

18

45

35

1

1

8

8

17

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN ● Ph.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT

Yhteensä ● Total

Tilastotiede Statistics

54
20

58
17

Kemia Chemistry

Matematiikka Mathematics

72
41

55
32

Bio- ja ympäristötieteet Biological and environmental sciences

Fysiikka Physics

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN ● M.Sc. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT

Uudet opiskelijat New graduate students

Kaikki opiskelijat All students

OPISKELIJAMÄÄRÄT ● NUMBER OF STUDENTS
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34,3

14,4

19,9

504

28

62

264

25

26

35

17

47

28

1

4

2

8

13

193

7

21

37

46

82

355
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2005

33,4

12,7

20,7

499

28

63

268

17

25

33

18

47

30

-

3

4

14

9

187

7

21

30

38

91

354

2583

2006

33,9

12,4

21,5

479

24

61

247

23

25

33

18

48

37

2

2

5

9

19

196

5

22

35

49

85

351

2572

2007

37,2

12,2

25

497

26

82

242

19

26

32

18

52

33

1

5

5

12

10

289

6

32

57

34

160

407

2402

2008

55

91

40,7

15,3

25,4

597

27

42,8

15,7

27,1

527

27

81

258

351**

20

28

57

44,9

16,9

28

535

28

88

260

3

17

18

66

55

43

34

3

-

9

14

17

172

11

25

31

39

66

455

2396

2011

4

7

10

13

164

8

26

27

35

68

478

2474

2010

22

32

20

54

38

2

5

5

17

9

137

4

32

25

35

41

468

2514

2009

TUTKIMUKSEN JA OPETUKSEN PÄÄALAT | MAIN AREAS OF RESEARCH AND TEACHING
Kemian laitos | Department of Chemistry

Bio- ja ympäristötieteiden laitos |
Department of Biological and Environmental Science
Ekologia ja evoluutiobiologia | Ecology and evolutionary biology
Akvaattiset tieteet | Aquatic sciences
Solu- ja molekyylibiologia | Cell and molecular biology
Ympäristötiede ja -teknologia | Environmental science and technology
Biologian opettajien koulutus | Biology teacher training
Fysiikan laitos | Department of Physics
Ydin- ja kiihdytinfysiikka | Nuclear and accelerator physics
Materiaalifysiikka | Materials physics
Hiukkasfysiikka | High energy physics
Fysiikan opettajien koulutus | Physics teacher training

Rakennekemia | Structural chemistry
Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia |
Renewable natural resources and chemistry of living environment
Laskennallinen kemia ja spektroskopia |
Computational chemistry and spectroscopy
Kemian opettajien koulutus | Chemistry teacher training
Matematiikan ja tilastotieteen laitos |
Department of Mathematics and Statistics
Matemaattinen analyysi | Mathematical analysis
Stokastiikka | Stochastics
Tilastotiede | Statistics
Matematiikan opettajien koulutus | Mathematics teacher training

Tohtoriohjelmat | Doctoral Programmes
Bioinformatiikka ja rakenteet -tohtoriohjelma
National Doctoral Programme in Informational and Structural Biology (ISB)
(ÅA, HU, JyU, OU, TaU, UTU, UEF, Biomedicum, CSC, VTT, 9 companies)

Laskennallisten tieteiden tohtoriohjelma
Finnish Doctoral Programme in Computational Sciences, FICS
(AU, HU, JyU, OY, TUT, UET, TAU, LUT, UTU)

Biologiset vuorovaikutukset -tohtoriohjelma
Biological Interactions Graduate School (BIOINT)
(JyU, UTU, HU, OU, UEF, EVIRA, RKTL, METLA, MTT, SYKE, Metsähallitus)

Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu (LasKeMO)
Graduate School in Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy
(HU, JyU, OU)

Doctoral Program in Integrated Catchment and Water Resources Management
(VALUE)
(UO, Aalto, TUT, UEF, HU, JyU, TU, ÅA, GTK, Metla, MTT, IL, RKTL, SYKE)

Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu
Graduate School in Computational Fluid Dynamics (CFD)
(AU, JyU, LUT, TUT)

Energiatehokkuuden ja Energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Doctoral Program in Energy Efficiency and Systems (EES)
(AU, HU, TUT, LUT, JyU, OU, ÅA, VU, VTT)

Matemaattisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu
Finnish National Graduate School in Mathematics and its Applications (GSMAA)
(HU, JyU, OU, AU, TaU, UTU, UEF, ÅA)

Epäorgaanisen materiaalikemian tohtoriohjelma
Inorganic Materials Chemistry Doctoral Program (EMTKO)
(UEF, HU, JyU, OU, AU)
   
Jyväskylän tietojenkäsittelyn ja matemaattisten tieteiden tutkijakoulu
Graduate School in Computing and Mathematical Sciences (COMAS)
(JyU)

Materiaalifysiikan tutkijakoulu
National Graduate School in Materials Physics (NGSPM)
(AU, HU, JyU, LUT, OU, TUT, UTU)

Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijakoulu
Graduate School in Particle and Nuclear Physics (GRASPANP)
(JyU, HU, HIP, OU, UTU, CERN)

Stokastiikan ja tilastotieteen tutkijakoulu
Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics (FDPSS)
(ÅA, AU, HANKEN, HU, JyU, OU, TaU, TUT, UTU, VU, KTL, Statistics Finland, Financial Supervisory Authority, National Public Health Institut, VTT)

International Doctoral Programme in Bioproducts Technology (PapSaT)
(AU, HU, JyU, LUT, OU, TUT, ÅA)
Kansallinen nanotieteiden tohtoriohjelma
National Doctoral Programme in Nanoscience (NGS-NANO)
(JyU, HU, OU, AU, TUT, UTU, ÅA, MIKES, VTT)
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Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tutkijakoulu
National Graduate School in Organic Chemistry and Chemical Biology (GSBMC)
(UTU, HU, JyU, OU, TUT, UEF, ÅA, Wallac Oy)

Metsäklusterin tohtoriohjelma
Forest Cluster Doctoral Program
(LUT, HU, JyU, OU, VTT, ÅA, Forestcluster Ltd)

Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu
Finnish Doctoral Programme on Mathematics, Physics and Chemistry Education
(HU, JyU, LaU, OU, TaY, UTU, ÅA)
Ympäristötieteen ja -tekniikan tohtoriohjelma
Graduate School in Environmental Science and Technology (EnSTe)
(UEF, HU, JyU, OU, TUT, ÅA)

TOIMITUS
Harri Högmander, Rauno Julin, Juha Karjalainen, Janne Kotiaho, Rose Matilainen, Marja Korhonen, Matti Pylvänäinen
TILASTOT
Marja Korhonen, Soili Leskinen, Tuula Paukama, Satu Paukku, Matti Pylvänäinen, Paula Sarkkinen,
Hannele Säntti-Ahomäki, Eeva-Liisa Tauriainen
KUVAT
Laura Capellati, Päivi Kinnunen, Viivi Kivi, Johan Knaus, Triin Nou, Heikki Penttilä, Tuomas Rajala, Ilona Rissanen,
Stephanie Schmid, Lotta-Riina Sundberg, Marjo Uimi, Tuomo Äkkinen
GRAAFINEN SUUNNITTELU
Minja Revonkorpi / Taidea
PAINOPAIKKA
Keski-Suomen Painotuote Oy, 2012
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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
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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/bioenv

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu • Homepage: http://www.jyu.fi/chem

Fysiikan laitos
Department of Physics
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu • Homepage: http://www.jyu.fi/phys

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Department of Mathematics and Statistics
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Kotisivu • Homepage: http://www.jyu.fi/maths

