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Dean’s overview

Dekaanin katsaus
Vuonna 2014 yliopistopolitiikkaa sävytti päärahoittajiemme, Opetus- ja Kulttuuriministeriön
sekä Suomen Akatemian, voimistunut huoli ja
kannanotot Suomen tieteen tilan ja innovaatiotoiminnan puolesta. Tiedekenttä näyttäytyy pirstaleisena, ja ilman merkittävää kurssin
muutosta olemme jäämässä yhä enemmän
jälkeen muista samansuuruisista ja pienemmistä kilpailijoistamme. Yliopistoilta vaaditaan
valintoja, harkittuja poisvalintoja, keskinäistä
työnjakoa ja yhteistyötä sekä ennen kaikkea
pitkäjänteistä ja mittavaa panostusta yliopistojen strategioiden määrittämiin vahvuuksiin.
Profiloituminen, laatu ja uusiutumiskyky ovat
nyt valttia. Pian testataan yliopistomme tuoreen strategian toimivuutta uudessa kilpailutilanteessa. Näyttää siltä, että yliopistomme on
ottamassa askeleen, tai kaksi, kohti juuriaan –
koulutukseen keskittyvää organisaatiota.
Muuttunut koulutustarve, joidenkin alojen vähäinen vetovoima sekä koulutuksen heikko läpäisy luovat luonnontieteissä erityisiä paineita
profiloitumiselle. Luonnontieteelliset yksiköt
ovat ottaneet yhteisen asian vakavasti ja toimintarakenteita uudistavia muutoksia tullaan
näkemään pian. Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen välinen työnjakoa profiloiva kumppanuus on valtakunnan tasolla toistaiseksi
konkreettisin vastaus ministeriön peräänkuuluttamiin muutostarpeisiin. Odotukset yhteistyön suhteen ovat suuret.
Vuosi 2014 oli poikkeuksellisen hyvä tutkimusrahoituksen suhteen. Suomen Akatemia myönsi
tutkijoillemme yli 9 milj. € tutkimusrahoitusta.
Erityisen ilahduttavaa on, että rahoitusta sai yli
20 henkilöä. Laaja korkeatasoisten tutkijoiden
joukko luo vahvan kivijalan menestyksellemme
myös jatkossa. Loppuvuodesta mieltä lämmitti
saamamme merkittävä infrastruktuurirahoitus
sekä arvostettujen Väisälä palkintojen myöntäminen prof. Paul Greenleesille ja prof. Mikko
Salolle.
Tiedekuntamme pitkäaikainen hallintopäällikkö
Matti Pylvänäinen siirtyi hyvin ansaituille eläkepäiville joulukuussa. Matti vaikutti tiedekunnan
4 | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

kehitykseen monin tavoin. Hän oli uuttera tiedekunnan etujen vaalija ja, jos asioiden tila niin
vaati, myös peräänantamaton. Mattia saamme
kiittää paljosta. Samalla kun toivotamme Matille mukavia eläkepäiviä, toivotamme uuden hallintopäällikkömme Taru Kujanpään lämpimästi
tervetulleeksi tiedekuntaan.
Haluan kiittää koko henkilökuntaa erinomaisesta tuloksesta ja hyvästä yhteistyöstä.
Henrik Kunttu
Dekaani

69.785°N,
27.138°E

In year 2014 the major funding agencies for Finnish
Universities, the Ministry of Education and Culture
and Academy of Finland, expressed very clearly and
emphatically their concerns about the present status as
well as the future prospects of the scientific activities and
innovations in Finland. In fact, the scientific environment
seems to be too fragmented to support our scientific
competitiveness among nations of the similar size. In
order stop or even hinder the progress of this unwanted
trend, the Finnish Universities are strongly encouraged to
clarify their strategies and, more importantly, direct their
resources and efforts more to the selected strategic areas.
This means, in turn, that some doors need inevitably to be
closed. The challenge has been cast to the Universities. It
is the time to make wise decisions. The recently launched
new strategy of the University of Jyväskylä will be in the
focus of the coming developments. Seemingly, JYU is
taking steps back to its roots as an educational institution.
In addition to the large picture, there are some
specific issues affecting severely Natural Sciences and
Mathematics. The changing demand for highly trained
personnel, the low attractiveness shown by some
disciplines as well as the low proportion of students
who graduate according to timetable need to be taken
seriously. Consequently, the Science Faculties in Finland
have started a dialog to clarify their profiles and increase
cooperation especially in teaching. Hopefully we will
soon see also structural reforms among Science Faculties.
The partnership between Jyväskylä and the University
of Eastern Finland is the very best example of concrete
actions taken so far. I am personally very happy for the

progress we have made, and have great expectations for
the future.
In terms of research funding, year 2014 was a particularly
successful one. Our researchers and research groups
were granted more than 9 milj. euros by the Academy
of Finland. Particularly pleasing is that more than 20
individuals contributed to the funding. The broadness of
the group of highly competitive researches in the Faculty
is our most important factor for success. Good news
continued up to Christmas: significant infrastructure
funding by the Academy was obtained, and Professors
Paul Greenlees and Mikko Salo were granted the
recognized Vaisala prize.
Our long time Head of Administration Matti Pylvänäinen
retired in December. Matti was the key person in the
development of our Faculty for decades. We thank Matti
for all he has done for the Faculty, and wish him very
pleasant days as a pensioner, free from the university
world. With equal intensity, we warmly welcome our new
Head of Administration Taru Kujanpää to the Faculty!
I wish to thank the entirely personnel for their good work
and cooperation.
Henrik Kunttu
Dean
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Laitokset lukuina

•

Statistics

Bio- ja ympäristötieteiden laitos •
The Department of Biological and Environmental
Science
Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees		
Perusopiskelijoita • Undergraduate students		
Tohtoriopiskelijoita • Ph.D. Students			

556
97

Kandidaatin tutkinnot • Bachelor’s degrees		
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates				

52
49
22

Julkaisut • Publications*				

190

Henkilökunta • Personnel				
Henkilötyövuodet (opetus ja tutkimushenkilökunta)		
Henkilötyövuodet (tutkijaura)				
Professorit					
Henkilötyövuodet muu henkilökunta			
Laitoksen johtaja: Prof. Mikko Mönkkönen

128
14
18
45

Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö
Rahoitus • Funding (1000 €)				
Budjettirahoitus • Expenditure (budget)		
Ulkopuolinen rahoitus • External funding		

”

8,7
6,9

Konneveden tutkimusaseman yhteydessä
on käytössä 47 myyrätarhaa.

Fysiikan laitos • The Department of Physics
Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees		
Perusopiskelijoita • Undergraduate students		
Tohtoriopiskelijoita • Ph.D. Students			

463
92

Kandidaatin tutkinnot • Bachelor’s degrees		
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates				

51
25
13

Julkaisut • Publications*				

265

Henkilökunta • Personnel				
Henkilötyövuodet (opetus ja tutkimushenkilökunta)		
Henkilötyövuodet (tutkijaura)				
Professorit					
Henkilötyövuodet muu henkilökunta			
Laitoksen johtaja: Prof. Jukka Maalampi

113
15
18
45

Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien
huippuyksikkö
Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö
Rahoitus • Funding (1000 €)				
Budjettirahoitus • Expenditure (budget)		
Ulkopuolinen rahoitus • External funding		

”

8,8
6,1

Kiihdytinlaboratorion K130 syklotronin
rautaosat painavat 308 tonnia eli noin
41 norsun verran.

Kemian laitos • The Department of Chemistry

Matematiikan ja tilastotieteen laitos •
The Department of Mathematics and Statistics

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees		
Perusopiskelijoita • Undergraduate students		
Tohtoriopiskelijoita • Ph.D. Students			

405
63

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees		
Perusopiskelijoita • Undergraduate students		
Tohtoriopiskelijoita • Ph.D. Students			

355
49

Kandidaatin tutkinnot • Bachelor’s degrees		
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates				

38
31
3

Kandidaatin tutkinnot • Bachelor’s degrees		
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees			
Tohtorin tutkinnot • Doctorates				

35
36
8

Julkaisut • Publications*				

156

Julkaisut • Publications*				

74

Henkilökunta • Personnel				
Henkilötyövuodet (opetus ja tutkimushenkilökunta)		
Henkilötyövuodet (tutkijaura)				
Professorit					
Henkilötyövuodet muu henkilökunta			
Laitoksen johtaja: Prof. Jan Lundell

83
9
10
21

Henkilökunta • Personnel				
Henkilötyövuodet (opetus ja tutkimushenkilökunta)		
Henkilötyövuodet (tutkijaura)				
Professorit					
Henkilötyövuodet muu henkilökunta			
Laitoksen johtaja: Prof. Tero Kilpeläinen

59
10
12
8

Rahoitus • Funding (1000 €)				
Budjettirahoitus • Expenditure (budget)		
Ulkopuolinen rahoitus • External funding		

”

5,5
3,6

Elämä on kemiaa ja me osataan se.

* Referoidut tieteelliset artikkelit (Tutka) • Peer-reviewed scientific articles (Tutka)

Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
Inversio-ongelmien huippuyksikkö
Rahoitus • Funding (1000 €)				
Budjettirahoitus • Expenditure (budget)		
Ulkopuolinen rahoitus • External funding		

”

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
puhutuimmat äidinkielet ovat suomi,
kiina ja italia.
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Tiedekunnan pitkäaikainen hallintopäällikkö
Matti Pylvänäinen jäi eläkkeelle vuoden
2014 lopussa
Olin fysiikan laitoksen johtaja sen muuttaessa Nisulankadulta Ylistönrinteelle vuonna 1996. Jo laitoksen johtajana
opin tuntemaan Matin, ja tämä olikin varmaan yksi syy miksi suostuin ehdokkaaksi dekaanin tehtävään. Tähän aikaan
dekaanin valitsi tiedekuntaneuvosto ensimmäisessä kokouksessaan. Erittäin tasaisen äänestyksen jälkeen minut
valittiin dekaaniksi vuonna 1996 ja jatkoin tässä tehtävässä
aina vuoden 2009 loppuun. En tiedä olisinko ollut kiinnostunut jatkamaan ilman erinomaista hallintopäällikköä. Pari
kertaa Matti yritti saada minut lähtemään ehdokkaaksi
rehtorin vaaliin, mutta silloin en ollut vielä tähän tehtävään
valmis, vaan halusin käyttää aikaani tutkimukseen. Osan
parhaista julkaisuistani teinkin dekaanina ollessani.

Matilla oli merkittävä asema myös nanotiedekeskuksen
rahoituksen hankkimisessa. Matilla oli tapana sanoa, että
ministeriö haluaa meiltä hyviä ehdotuksia. Matti olikin
merkittävä taustavaikuttaja nanotieteiden rahoituksen
saamisessa. Myös EU-rakennerahastojen tuen saamisessa
tiedekunnan hankkeisiin oli Matilla sormensa pelissä.

Matti oli ollut tiedekuntasihteerinä (myöhemmin nimitys
muuttui hallintopäälliköksi) jo useita vuosia minun tullessani dekaaniksi. Tämä helpotti minun tehtäviäni ja hyvin nopeasti Matti lunasti varauksettoman luottamukseni. Matti
opasti, että dekaanin vaihtuessa hallintopäällikön tulee
muuttaa toimintansa uuden dekaanin toiveiden mukaiseksi. Tämä tuntui minusta aivan ihmeelliseltä lojaalisuudelta
tiedeyhteisöä kohtaan ja samalla osoitti tehtäväni vaativuuden – minullahan olisi aidosti päätösvaltaa ja vastuuta.

Matti harrastaa mehiläistenhoitoa, ja innostui usein kertomaan niistä ihaillen niiden monimutkaista yhteiskuntaa.
Kun tulin rehtoriksi, Matti lainasi minulle kirjan ”Honeybee
democracy”, joka hänen mukaansa voisi kuvata hyvin päätöksentekoa myös yliopistoyhteisössä. Kirjaa lukiessani
opin paljon mehiläisistä ja kollektiivisesta päätöksenteosta. Tiettyä yhtäläisyyttä havaitsin minäkin tiedeyhteisön ja
mehiläisten päätöksenteossa: Etsitään tietoon perustuvaa
konsensusta. Tämä kuvaus sopii myös Matin toimintaan
hallintopäällikkönä.

Vuosien myötä luottamukseni Mattiin kasvoi ja näyttikin
siltä, että hän tiesi ajatukseni – tai sitten me vain ajattelimme suurista linjoista samalla tavalla. Tiedekunnassa
oli keskusteleva ilmapiiri. Matti piti tärkeänä, että asioista
sovittiin tiedekunnan johtoryhmässä, vaikka päätös olisikin viimekädessä dekaanin. Matti oli sitkeä keskustelija ja
jaksoi argumentoida ajatuksiaan, kunnes sai myös epäilijät
puolelleen. Toisaalta, jos Matin tahto ei mennyt läpi ja päätös oli tehty, hän hyväksyi sen ja oli heti valmis edesauttamaan päätöksen toimeenpanoa.

Matti oli tiukka matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan puolustaja ja hallintorutiinien uudistaja. Tämä johti
joskus kahnauksiin yliopiston keskushallinnon kanssa ja
jouduin puolustamaan Matin näkemyksiä. Rehtoriksi tultuani huomasin kuitenkin, että myös yliopistopalveluissa
arvostettiin Matin ammattitaitoa.

Matti Manninen

Matti teki useita merkittäviä aloitteita tiedekunnan aseman
parantamiseksi. Matin johdolla tehtiin valtakunnallinen
luonnontieteellisen alan tutkimuslaitekannan kartoitus,
jonka pohjalta käytiin opetusministeriössä ehdottamassa erillistä laiterahoitusta. Uskon, että tällä oli merkittävä
vaikutus siihen, että Akatemia avasi infrastruktuurihakuja.
Jyväskylä menestyi näissä hyvin, koska Matti piti tärkeänä,
että toimintasuunnitelmassamme on aina ajantasainen
suunnitelma tulevista laitetarpeista. Sitkeys laiterahoituksen edistämisestä on nyt palkittu, kun Akatemialla on
tutkimusinfrastruktuurikomitea ja jokavuotinen infrastruktuurihaku.
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Matematiikan ja tilastotieteen laitokselta
kolme emeritusta
Matematiikan professori Raimo Näkki jäi eläkkeelle vuoden 2014 jälkeen. Väitellessään
Helsingin yliopistossa hän oli yksi nuorimpia
suomalaisia tohtoreita. Näkki sai Jyväskylän
yliopistosta apulaisprofessuurin 1974. Hänen
tutkimuksensa liittyy vahvaan suomalaiseen
kvasikonformikuvausten tutkimusperinteeseen.
Tähän liittyen Näkki teki useita pitkiä tutkijavierailuja University of Texasiin Austinissa. Raimo
Näkki opittiin tuntemaan värikkäänä, boheeminakin persoonana. Teksasin tuomisina tuli räväköitä, punaisia urheiluautoja, viimeisimpänä
Mattilanniemen parkkipaikalta tuttu Camaro.
Näkki oli pidetty opettaja, jonka tyylikkäitä, rauhallisia luentoja oli ilo seurata. Hänen käsialansa kelpaa näytteeksi mihin tahansa kalligrafian
oppikirjaan. Hän on myös viimeinen laitoksen
opettaja, joka kirjoitti demotehtäväpaperit käsin
- eikä kenelläkään varmaan ollut mitään tapaa
vastaan. Luento saattoi alkaa aamuseitsemältä,
jos niin sovittiin. Opetusansioistaan ainejärjestö
Ynnä palkitsi Näkin vuoden luennoijana monta
kertaa. Yliopistouransa ohessa Raimo Näkki on
myös ylioppilastutkintolautakunnan pitkäaikainen sensori.

Raimo Näkin demotehtävät

Tilastotieteen professori Antti Penttinen eläköityi 1.1.2015. Hän löysi spatiaalisen tilastotieteen
omaksi tutkimusalakseen vieraillessaan Uppsalassa 1970-luvun lopulla. Väitöskirja valmistui
1984 Jyväskylän yliopistossa ja se oli poikkeuksellisen sisällökäs - siihen viitataan edelleen.
Kun Bayes-tilastotiede ja siihen liittyvä lasken8 | Matematiikan ja tilastotieteen laitos

nallinen tilastotiede
mullistivat tieteenalaa
1990-luvun
alusta lähtien, olivat
Antti Penttinen ja
Elja Arjas oppilaineen merkittävässä
roolissa edistämässä
uusien ideoiden leviämistä Suomessa.
Penttinen on ohjannut toista kymmentä tilastotieteen
Antti Penttinen
väitöskirjaa. Hänen
tutkimuksensa on vahvasti sovelluslähtöistä;
julkaisuissa on käsitelty mm. ekologiaa, metsäntutkimusta, epidemiologiaa, historiaa, arkeologiaa ja kielitiedettä. Vuonna 2008 Penttinen
julkaisi J. Illianin ja D. ja H. Stoyanin kanssa spatiaalisista pistekuvioista monografian Statistical
Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns
(2008).
Pääosin matematiikan lehtorina ja yliopistonopettajana
toiminut Mikko Saarimäki jäi eläkkeelle
syksyllä 2014. Hän
väitteli funktionaalianalyysistä Jyväskylän yliopistossa
vuonna 1981. Mikko
Saarimäen vaikutus
matematiikan opetuksen kehittämiMikko Saarimäki
seen on merkittävä.
Työskennellessään Avoimessa yliopistossa hän
suunnitteli ja koordinoi MALU-hankkeen osana
luokanopettajille suunnatun matematiikan täydennyskoulutuksen. Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Saarimäki uudisti matematiikan
sivuaineopetuksen. Hän myös kirjoitti useita
matematiikan oppikirjoja ja oli innokas kehittämään opetusmenetelmiä.
Harri Högmander

Prof. emer. Matti Leino ”Höpö, höpö, Leino”

Juhlaluentoni erinomainen otsikko aiheutti sen
verran huolta, että kerron heti sen taustan:
Keskikoulussa minulla oli yhdessä todistuksessa
algebrassa nelonen ja geometriassa viitonen.
Lehtori Eeva Meri lausui otsikon sanat, kun olin
taululla esittämässä geometrian todistusta.
Ärsyynnyin, aloin tehdä töitä ja jopa innostuin
kielilinjalta kirjoittamaan lyhyen matematiikan.
Sain siitä laudaturin, jolla pääsin suoraan lukemaan matematiikkaa Helsingin yliopistoon.
Lukiossa valitsin biologian sijaan psykologian.
Hieman epätavalliselta pohjalta olen päätynyt
fyysikoksi.
Helsingin assistenttien kannustuksesta kyselin työpaikkaa fysiikan laitokselta, ja professori Antti Siivola ottikin minut töihin. Siivola teki
silloin vielä ydinfysiikkaa, mistä johtui alan valinta. Ajopuukäyttäytyminen jatkui myöhemminkin, muun muassa Jyväskylään siirtyessäni.
Onneksi voin olla lopputulokseen tyytyväinen.
Siivolan lisäksi opettajiani tai ryhmänjohtajiani
Helsingissä olivat Tony Green, Pertti Lipas ja
Kari A. Y. Eskola. Pirkko ja Kari Eskolan vahva kytkös Lawrence Berkeley -laboratorioon ja Albert
Ghiorson ryhmään johti siihen, että erikoisalakseni tuli uusien alkuaineiden valmistaminen ja tutkimus.

on ollut hieno työyhteisö, kuten koko laitos ja
tiedekunta.
2000-luvun alusta ajauduin vähitellen hallintotehtäviin. Huipentuma, missä sanalla on monipuolinen sisältö, oli vararehtorikausi 20052009, vanhan lain loppurutistuksen aikana.
Työtä oli järkyttävän paljon, harvaan asiaan pystyi paneutumaan. Se kausi taisi uuvuttaa minut
eläkekuntoon, mutta hyvä muisto siitä kuitenkin jäi. Oli mielenkiintoista ja myöhempää lyhyttä hallituskautta varten hyödyllistä perehtyä
koko yliopistoon. Suomeakin sain nähdä, kun
vierailin muun muassa yliopistokeskuksissa ja
Tikkakosken lentäjien vieraana Lemmenjoella.
Työ jatkuu emerituksena arvostetun kollegan
Vesa Ruuskasen eläkepäivinään miehittämässä
työhuoneessa. Kiitän fysiikan laitosta ja tiedekuntaamme todella antoisasta yhteistyöstä.
Matti Leino
professori (emeritus)

Eräopas, kapteeni
evp Jukka Mattila
antaa Matti Leinolle Lemmenjoen kasteen
ilmavoimien
yhteistyöharjoituksessa vuonna
2010.

Tein Berkeleyssä post docina töitä uusien alkuaineiden tutkimukseen suunnitellulla magneettisella erottimella. Juha Äystö oli samoihin
aikoihin post docina Berkeleyn toisella kiihdyttimellä ja tiesi työstämme. Kun Jyväskylään
rakennettiin kiihdytinlaboratoriota, Juha kysyi,
olisinko kiinnostunut suunnittelemaan Jyväskylään uuden erottimen. Muutin tänne pysyvästi
vuonna 1992.
Uudesta erottimesta, RITU:sta, tuli ihan hyvä.
Laitos antoi loistavan teknisen ja muun tuen
sen rakentamiseen. RITU:lla tehdystä työstä
on 20 vuodessa julkaistu lähes 200 tutkimusta referoiduissa sarjoissa. Mukana on nivaska
PRL-papereita ja yksi Nature-artikkeli. Iso tutkimusryhmä, joka syntyi, kun Rauno Julinin gammaryhmä ja RITU-väki löivät hynttyyt yhteen,
Fysiikan laitos | 9

Dr. Jan Rak, the new professor of the experimental
ultra-relativistic heavy ion physics
In this article I would like to share with you
few words about my main research interest
which drove my career world line across many
research facilities to the current destination
– professorship in the experimental ultrarelativistic heavy ion physics at the Department
of Physics of the University of Jyväskylä.
Already as a student of Charles University in
Prague (Faculty of Mathematics and Physics) I
was fascinated by questions of how does the
universe work, what is the nature of space and
time, where are the gravitational and nuclear
forces coming from, is there a parallel universe,
extra dimensions and many other. I also
remember that for some time I was convinced
that our professors knows all of the answers
and it is just a matter of time to learn all the
details. A significant twist in my understanding
of the “physics reality” happened during the
first semester of quantum mechanics. My hope
to get at least some answers to my “simple”
questions was shaken quite a bit. Since then this
unintuitive and weird field of quantum physics
has never stopped to amaze me.
After my PhD defense in January 1995 I accepted
an offer for a postdoc position in Max Plank
Institute, Heidelberg, Germany to work on the
CERES/NA45 experiment at CERN Super Proton
Synchrotron (SPS). The main physics focus of
CERES was to study the possible chiral symmetry
restoration associated with an anticipated
phase transition in heavy-ion collisions (HIC)
known as Quark Gluon Plasma (QGP). My main
responsibility in the CERES experiment was to
develop and maintain the new vertex telescope
consisting of the two cylindrical 4-inch silicon
drift detectors. However, CERES was equipped
also by a pair of quite unique Cherenkov
detectors (RICH) that were essentially blind
to passage of any pion of the momentum p≤5
GeV/c. Although the main purpose of RHIC
system was to reject Dalitz decay electrons, at
the same time we have also collected a large
sample of high transverse momentum (pT)
pions. It turned out that the analysis of this data
started a new era of exploitation of the high-pT
10 | The Department of Physics

particle production as a probe of QGP in HIC.
We were among the first who have isolated
the jet fragmentation peak in heavy-ion data
using high-pT dihadron correlations. Later these
results, together with an observation of the highpT particles suppression at Relativistic Heavy Ion
Collider (RHIC) in USA, were interpreted as an
unambiguous manifestation of QGP. I am proud
that I had a privilege to be part of this discovery
as a member of the PHENIX collaboration, an
experiment at RHIC, during my 5-year long stay
in USA. Much broader discussion on this topic
can be found in the book I wrote together with
my colleague from the PHENIX experiment at
RHIC Michael Tannenbaum “High- pT physics in
the Heavy Ion Era”, Cambridge University Press,
2013.
The physics program of newly constructed Large
Hadron Collider (LHC) at CERN, Switzerland
attracted my scientific interest such that in 2005
I happily accepted an offer from University of
Jyväskylä to lead the ALICE (LHC experiment)
group where I am until now.
Jan Rak

Prof. Jan Rak
together with his
book in the CERN
library.

Bio- ja ympäristötieteiden sekä kemian laitoksen
uusi yhteisprofessori Perttu Permi
operoi rajapinnalla
Olen kotoisin Torniosta, jossa näkyi sekä suomalaisen että ruotsalaisen kulttuurin piirteitä.
Tämä auttoi hyödyntämään mahdollisuuksia
rajan molemmin puolin. ”Rajan pinnassa” varttuminen on jättänyt minuun stigman, jonka
vuoksi olen hakeutunut ydinmagneettisen resonanssi (NMR) –spektroskopian maailmaan, jota
sovellan pääosin biologisten makromolekyylien
tutkimukseen. Bio- ja ympäristötieteiden sekä
kemian laitoksen yhteinen ”makromolekyylien
NMR-rakennetutkimuksen professuuri” operoi
rajapinnalla, jossa kohtaavat kemia, biologia ja
sovellettu fysiikka.
NMR-spektroskopia on yksi tärkeimmistä analyyttisen kemian työkaluista. NMR-ilmiön eli
ydinmagneettisen resonanssin keksivät aineen
perusominaisuuksista kiinnostuneet fyysikot
vuonna 1946. NMR:n avulla määritetään molekyylien rakenteita, rakenteiden sisäisiä liikkeitä
sekä tutkitaan molekyylien vuorovaikutuksia
molekyylien välillä.
NMR-spektroskopialla on pitkät juuret Jyväskylän yliopistossa. Edesmennyt professori Jaakko
Paasivirta kuului kotimaisen NMR-spektroskopian pioneereihin, joka yhdessä aikalaistensa
kanssa juurrutti NMR-spektroskopian erottamattomaksi osaksi kemian ja fysiikan tutkimusta. Itse innostuin NMR-rakennetutkimuksesta
ollessani opiskelijana Oulun yliopistossa. Prof.
Erkki Rahkamaan innostavat luennot rakenneanalytiikasta toimivat katalyyttina opinnoilleni. Ensimmäisiä NMR-luentokursseja suorittaessani ymmärsin, kuinka mielenkiintoinen
tekniikka olikaan. Pro gradu –työssäni ”Liuotinsuppressiomenetelmät NMR-spektroskopiassa”, jossa jouduinkohtaamaan kokeellisen
NMR-spektroskopian teoreettiset perusteet
ja se sai minut kiinnostumaan NMR-spektroskopian menetelmäkehityksestä. Jatkokurssien
myötä opin ymmärtämään paremmin NMR:n
toiminnan. Toimiessani kansallisen biologisen
NMR-keskuksen johtajana Helsingin yliopistossa, minulle kertyi kokemusta menetelmän
eduista ja puutteista. Edelleen NMR-spektroskopian kiehtovimpana puolena minulle näyttäytyy menetelmän näennäinen keskeneräisyys;

monien (bio)kemiallisten kysymysten ratkaisemiseksi voi usein kehittää uuden NMR-kokeen.
Lisäksi olen kiinnostunut rakennebiologiasta
ja biofysiikasta. Rakennebiologiassa tutkitaan
biologisten makromolekyylien rakenteita ja miten rakenteiden avulla voidaan ymmärtää näiden molekyylien toimintaa.
Omana tehtävänäni on poikkitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen NMR-rakennetutkimuksen kautta sekä mekanistisen rakennebiologian tutkimuksen edistäminen yhteistyössä
muiden tutkimusryhmien kanssa. Tehtäväni on
tarjota NMR-spektroskopian ja rakennebiologian opetusta aloista kiinnostuneille sekä luoda mahdollisuuksia opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille toteuttaa omia ideoitaan. Olen
kiinnostunut myös muista haasteista – hieman
toisenlaista näkökulmaa olen saanut alakouluikäisistä koostuvan juniorijääkiekkojoukkueen
vastuuvalmentajan tehtävistä. Punaiset posket
hymyilevän 6–8 -vuotiaan kasvoilla harjoitusten
jälkeen kertovat onnistuneesta opetustapahtumasta ja muistuttavat siitä tärkeimmästä – oppimisen ja löytämisen ilosta, tiedon ja osaamisen siirtyessä eteenpäin.

Perttu Permi

Perttu Permi

Professuuriin liittyy ultrakorkean kentän (800 MHz)
NMR-laitteen hankinta ja olemassa olevan
500 MHz:n NMR-laitteen päivitys. Hankintojen
yhteishinta on lähes 1,9 M€.
800 Mhz:n laite toimitetaan loppukesällä 2015
ja se sijoitetaan nanotiedekeskukseen. Hankinta
parantaa
merkittävästi
rakennetutkimuksen
edellytyksiä: Sen ansiosta voidaan tutkia
makromolekyylien 3-ulotteisia rakenteita ja samalla
se lisää huomattavasti mittauksen herkkyyttä.
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Nanoscience Center 10 years
The tenth anniversary of the Nanoscience Center (NSC)
was celebrated during the 2014 Nanoscience Days
November 20-21.
The decision to build the Center was done in spring of
2002 and the building was finished in the fall of 2004.
Building the Center was a considerable effort between
the University, the City of Jyväskylä and the Regional
Council of Central Finland. It was and still is a nationally
unique Center for interdisciplinary research in molecular
nanoscience combining areas in physics, chemistry and
biology. No other University in Finland has a center like
this.
Currently there are 13 professors and about 150
researchers contributing to the activities of the Center.
The Center is an integral part of the three “mother
departments” in the Faculty of Mathematics and
Science and could not function without the continuous
support from the Departments and the Faculty. In the
NSC building there are no physical borders between
disciplines. The most important research facility of the
building is the coffee room where every day it is possible
to talk to a colleague from another field. Many great
research ideas have originated from there. NSC has
offered a model how interdisciplinary research should be

fertilized, not by top-down management decisions but
to allow a free bottom-up development of ideas shared
with people who are willing to collaborate. If there is a
will, there is a way.
The NSC is a research unit doing basic research in a very
challenging and globally competitive field. The standard
measure of the output is to look at statistics of peerreviewed research articles in international journals. The
statistics tells that NSC’s researchers publish currently a
bit more than 100 articles per year and the work is very
well cited by other researchers in the world (soon to
reach a level of 3000 citations per year).
Inside the University of Jyväskylä, there is no other
interdisciplinary research unit or consortium that could
compete with NSC’s scientific output, if one measures
it, for instance, by NSC’s share of the articles published
from the University in the best-known general science
journals such as Science, Nature and the Proceedings of
the National Academy of Sciences (USA).
Globally, NSC competes very well with well-known
University centers in Sweden, Denmark and elsewhere
in Europe having similar activities, taking into account
NSC’s rather small size and limited budget resources.
In November 20, 2014, NSC unveiled
a history book that documents how
the Center was established, tells
stories along the way and gives a
glimpse on the interdisciplinary
research that has been done. The
book was written and edited by
a freelance science writer Mari
Heikkilä. Everybody is welcome to
download the book from this web
address: https://www.jyu.fi/science/
nsc10v
Hannu Häkkinen

History book of the Nanoscience Center –
Team spirit and the strength of cooperation.
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Hiukkasen valoa – open doors at the Department of Physics

Hiukkasen valoa – avoimet ovet fysiikan
laitoksella
Pimenevä syyskuun perjantai-ilta,
avoimet ovet ja talo täynnä innokkaita fyysikoita valmiina esittelemään tutkimustaan. Tunnelma on
odottava, saapuuko paikalle yhtään
vierasta? Mitä heille jää vierailusta
mieleen?
Hiukkasen valoa –tapahtuma esitteli kiihdytinlaboratoriossa tehtävää
huippututkimusta suurelle yleisölle.
Tapahtuman ajaksi tutkimusryhmät
jättivät normaalin tutkimustoiminnan taka-alalle ja keskittyivät opastamaan vieraat kiihdyttimellä tehtävän
fysiikan kiehtovaan maailmaan. Tarjolla oli räätälöityjä demonstraatioita arjen ilmiöistä, alkuaineanalyysia,
protoni-jalkapalloa ja lukuisia muita
havainnollistavia esityksiä tehdystä
tutkimuksesta, käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja sovelluksista.
Esimakua tapahtumasta tarjosi alkuviikoksi Kauppakeskus Tawastiin
asennettu interaktiivinen LHC-tunneli, joka siirrettiin päätapahtumaan
fysiikan laitokselle. CERNistä lainatulla simulaattorilla havainnollistettiin
mitä tapahtuu maailman suurimmalla laitteella, LHC-hiukkaskiihdyttimellä tuotetuissa hiukkastörmäyksissä.

Illan yleisöluennosta vastasi itseoikeutetusti yliopiston pisimmän yhtäjaksoisen työsuhteen luonut professori Rauno Julin. Viihdyttävä esitys
”40 vuotta hiukkasen kiihdytystä”
valotti kiihdytinlaboratorion kehitystä Nisulankadun vanhan leipomon
hämyisistä kellaritiloista Ylistönmäen
moderniin ympäristöön, kolmekertaiseksi huippututkimusyksiköksi.
Korkealla olleet odotukset täyttyivät: Hiukkasen valoa -tapahtuma oli
menestys. Illan aikana fysiikan laitoksella kävi 1150 vierasta vauvasta
vaariin. Vieraat olivat kiinnostuneita
tutkimuksesta ja esittivät aktiivisesti
kysymyksiä. Yksi maailman johtavista ydintutkimuslaitoksista esittäytyi
edukseen. Kaupunkilaiset tietänevät
nyt paremmin millaista tutkimusta
heidän takapihallaan tehdään.

Darkening Friday night of late
September, doors are open and
physicists ready to present their
research. Excitement is in the air, but
will there be any visitors?
The Hiukkasen valoa event shed
light on the research carried out in
the Accelerator Laboratory. For a
day, research groups left their daily
routines and provided a guided
journey into the world of acceleratorbased
physics.
Demonstrations,
fascinating research methods and
applications, proton-football, lectures
etc, visitors had plenty to digest. They
had a rare opportunity to visit the
K130 cyclotron, which was presented
in a magical festival of light and sound
by famous light artist Kari Kola, in
collaboration with the Jyväskylä – City
of Light.
The successful event attracted 1150
visitors. The locals are now better
aware of research carried out at their
doorstep.

Janne Pakarinen
Tapahtuman järjestäjät Janne Pakarinen ja
Philippos Papadakis valmistelemassa RITU
tutkimusasemaa yleisölle 26.9.2014.

Tapahtuman vetonaula oli maailmankuulun valotaiteilija Kari Kolan
ja Jyväskylä — Valon kaupunki hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettu
”Hiukkasen valoa” taideteos. Laboratorion sydän, K130 syklotroni, heräsi
eloon valoa ja ääntä yhdistelevässä
teoksessa. Yleisöllä oli ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä taidetta ja
tutkimusinfrastruktuuria paikassa,
johon myös tutkijoilla itsellään on rajallinen pääsy.
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The 24th Jyväskylä Summer School (JSS24)

24. Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu
Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta ja
informaatioteknologian tiedekunta
järjestivät vuosittaiseen tapaan Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun
Mattilanniemen ja Ylistönrinteen
kampuksilla 6.–22.8.2014. Kesäkoulu
on yksi maamme suurimmista ja vanhimmista monitieteisistä kesäkouluista toimien merkittävänä nuorten
luonnontieteilijöiden ja informaatioteknologian taitajien kansainvälisenä
kohtauspaikkana.
Kesäkoulu tarjosi 27 erikoiskurssia
biologian, fysiikan, kemian, matematiikan, nanotieteen, informaatioteknologian, tietotekniikan, tilastotieteen ja ympäristötieteen aloilta.
Uutena aluevaltauksena kesäkoulu
aloitti yhteistyön japanilaisen Osakan yliopiston (University of Osaka,
Japan) kanssa. Yhteistyön puitteissa
Osakan yliopisto järjesti kaksi fysiikan
kurssia. Kesäkoulun kurssien järjestäminen mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen luonnontieteiden alalla.

Vuoden 2014 kesäkoulun opettajat
olivat jälleen oman alansa huippuasiantuntijoita. Yksi merkittävimmistä
ja menestyksekkäimmistä tutkijoista
ja opettajista oli Cambridgen yliopiston emeritusprofessori Ian Fleming
(s. 1935), joka mm. määritti ensimmäisenä klorofyllin rakenteen vuonna 1967 ja osallistui B12-vitamiinin
valmistusmenetelmän kehitykseen.
Hän on yksi luonnonainekemian
uranuurtajista. Professori Flemingin
luennoi kurssin ”Structural Determination by NMR Spectroscopy”,
jonne haki yli 70 opiskelijaa.
Kesäkouluun haki 559 opiskelijaa,
joista 379 opiskelijaa osallistui kesäkouluun edustaen 44 eri kansallisuutta ja 30 eri maata.
Elina Leskinen

The Faculty of Mathematics
and Science and the Faculty of
Information Technology of the
University of Jyväskylä organized the
annual international Summer School
at Mattilanniemi and Ylistönrinne
campuses on 6.–22.8.2014. The
Jyväskylä Summer School is one of the
largest and oldest multidisciplinary
summer schools in Finland and it has
retained its place as an important
international meeting place for
young experts of natural sciences and
information technology.
The Summer School offered 27
courses for advanced master’s
students, graduate students, and
post-docs in the various fields of
science and information technology.
The Summer School courses had
41 lecturers altogether, of which
34 were outside of the University
of Jyväskylä. The Jyväskylä Summer
School has also launched a new cooperation with the University of
Osaka (Japan), and the University of
Osaka organized two of the physics
courses in the Summer School.
The Summer School received
altogether 559 applications of
which 345 from students outside of
the University of Jyväskylä. Finally,
a total number of 379 students
attended the JSS24. Summer school
students outside of the University of
Jyväskylä represented 44 different
nationalities, and came from 30
different countries.
Over twenty-four years the Summer
School has offered 461 courses which
have been attended by 6984 students
and 880 lecturers.

Prof. Pierre Vallois and Prof. Paavo Salminen
talked about the Summer School course ”Five
Lectures on Brownian Motion and Diffusions”.
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The 7th Jyväskylä Winter School of Ecology

7. Jyväskylän kansainvälinen ekologian talvikoulu
Jyväskylä yliopiston matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta ja
bio- ja ympäristötieteiden laitos järjestivät ekologian talvikoulun seitsemännen kerran 11.–21.2.2014
Konneveden tutkimusasemalla. Talvikouluun haki 66 opiskelijaa, joista
28 opiskelijaa osallistui talvikouluun.
Talvikoulu koostui kahdesta kurssista. Kurssi ”Boreal Winter Ecology”
käsitteli pohjoisen luonnon talvea.
Kurssilla opiskelijat selvittivät miten
eläimet ja kasvit sopeutuvat talveen
ja tekivät kenttätutkimuksia talvisen
luonnon erityispiirteistä. Toinen kurs-

si ”Introduction to Evolutionary Ecology Modelling” käsitteli evoluutioekologiaa yhdistäen perinnöllisyystieteen, käyttäytymisekologian ja
ekologian tutkimusmenetelmiä ja
-perinteitä. Talvikoulun päätti evoluutioekologiaa käsittelevä työpaja
(19.–21.2.2014): ”Evolution of Mating Systems”. Työpajaan osallistui
55 tutkijaa kymmenestä eri maasta.
Elina Leskinen

The seventh Jyväskylä Winter School
of Ecology was organized by the
Faculty of Mathematics and Science
and the Department of Biological
and Environmental Science of the
University of Jyväskylä. The winter
school took place from the 11th to 21st
of February 2014 at the Konnevesi
Research Station. The school offered
two courses, and one workshop in
the field of winter ecology.
The first course, ”Boreal Winter
Ecology”, considered dynamics in
physical and biotic environment in
boreal and subarctic winter. The
second course “Introduction to
Evolutionary Ecology Modelling”
provided an overview of the utility,
limitations, and philosophical basis
of formal modelling in evolutionary
ecology. The Winter School ended
with the workshop, “Evolution of
Mating Systems”, which gathered 55
participants from 10 countries.
The total number of applicants
reached 66 of which 28 students
attended the School. Students
represented 14 nationalities and
came from 6 different countries. The
Jyväskylä Winter School of Ecology
provides valuable opportunities for
networking for students and staff,
and the introduction of good student
material and opportunities for
international cooperation.

The students had excellent possibilities for
experimental work with aquatic and terrestrial
animals and plants.
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LUMA-toiminnalla lapset ja nuoret
luonnontieteiden ja matematiikan pariin
LUMA-KS:n toiminnan tavoitteet:
• Innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimiseen sekä harrastamiseen
• Tukea LUMA-aineiden ja teknologian alojen
opintoihin hakeutumista
• Tukea tulevien ja nykyisten LUMA-aineiden
opettajien ja opinto-ohjaajien elinikäistä oppimista ja koulutusta sekä opetuksen tutkimusta
• Tukea tutkimuspohjaista LUMA-aineiden opetuksen kehittämistyötä
• Edistää lasten ja nuorten vanhempien tietoisuutta LUMA-aineiden opiskelun merkityksestä
ja mahdollisuuksista työelämässä
• Lisätä LUMA-aineiden näkyvyyttä yhteiskunnassa median ja tapahtumien kautta

LUMA-KS on toiminut vuodesta 2011 alkaen
järjestäen mm. tiedevierailuja kouluille sekä
ainelaitoksille, kursseja lapsille ja nuorille sekä
koulutusta opettajille. Vuoden 2014 aikana
LUMA-KS järjesti useita täydennyskoulutustapahtumia luokanopettajille ja aineenopettajille.
Kevään aikana järjestettiin täydennyskoulutuskurssit Joensuussa, Siilinjärvellä ja Jyväskylässä.
Kurssin aikana luokanopettajat saivat koulutusta kokeellisen luonnontieteen opetukseen alakoulussa. Kurssipäivien välissä opettajat testasivat kokeellisia töitä omassa opetuksessaan ja
vahvistivat omaa osaamistaan kokeellisen työskentelyn ohjaamisessa.
”Kiitos hyvästä ja monipuolisesta koulutuksesta! En ollut aiemmin saanut mitään fyke-koulutusta, mutta nyt on repussa eväitä siihenkin
haasteeseen. En pelkää enää joutuvani fyken
opettajaksi, ehkä joskus pääsen. Ainakin opin,
että alkuopetuksenkin puolella voi tehdä kokeellista tutkimusta. Koulutuksen tuominen
omalle paikkakunnalle oli ennen kokematon
ylellisyys. Jatkokurssia odotellessa!” (luokanopettajan kurssipalaute)
Kevään ja kesän aikana järjestettiin täydennyskoulutusta yläkoulun sekä lukion opettajille. Yläkoulun opettajille suunnattu kolmen
päivän täydennyskoulutuskurssi, Monitieteistä
kokeellisuutta yläkouluun, piti sisällään nanotieteiden, ympäristön sekä uusiutuvan energian
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aihekokonaisuuksia. Lukion opettajilla aiheina
olivat nanotieteiden ohella keittiönkemia ja
kestävä kehitys.
”Monipuolinen koulutus, sopivasti teoriaa sekä
käytännön vinkkejä. Hyödyllistä tietoa & taitoa
työelämään siirrettäväksi” (lukion opettajan
kurssipalaute)
Suuren suosion saavuttaneet alakouluvierailut
jatkuivat Keski-Suomen alueella. Vierailujen aikana oppilaat tutustuvat luonnontieteisiin kokeellisten töiden avulla. Lasten innostuneisuus
oli käsin kosketeltavaa! Myös Keski-Suomen
kemistiseuran palkitsemat alakoulun stipendiaatit vierailivat kemian laitoksella perheidensä
kanssa.
Nuorten tiedeleiri Konneveden tutkimusasemalla järjestettiin jo viidettä kertaa. Tänäkin
vuonna leiripaikat täyttyivät jo alkukeväästä!
Kolmen leiripäivän aikana (28.–30.7.) nuoret
tutkivat vesi- ja maaperänäytteitä sekä tunnistivat pyydystämiään hyönteisiä mikroskoopilla.
Leiri sisälsi luonnollisesti myös uimista, saunomista, pelejä, tietokilpailuja sekä legendaa-

Tiedevierailulla
Touhulan päiväkodissa.

Tutkimustulosten
läpikäyntiä Konneveden tutkimusasemalla.

riset leiriolympialaiset. Viimeisen leiripäivän
kruunasi Amazing race -kilpailu, jossa leiriläiset
pääsivät testaamaan ongelmanratkaisukykyään
luonnontieteellisten pulmien parissa. Leiriltä
lähti kotiin joukko motivoituneita luonnontieteilijöiden alkuja!
LUMA-KS:n toiminta jatkuu osana LUMA-keskus Suomea myös tulevaisuudessa. Opettajien
täydennyskoulutukset, tiedevierailut kouluille
sekä ainelaitoksille, lapsille ja nuorille tarjot-

tavat kurssit sekä tapahtumat ovat olemaan
edelleen tärkeä osa LUMA-KS:n toimintaa.
Nämä jo vakiintuneet toimintamuodot tulevat
saamaan rinnalleen myös uusia aluevaltauksia
LUMA-aineiden puitteissa. LUMA-keskus Suomen käynnissä olevat kehittämishankkeet tulevat näkymään ja kuulumaan myös Keski-Suomessa.
Anniina Koliseva ja Lassi Pyykkö
LUMA-KS koordinaattorit

Tiedeleiriläiset
Amazing racekilpailussa.

LUMA-KS lukuina:
• 3200 lasta ja nuorta osallistui toimintaan oppilasvierailuilla, kilpailuissa, tapahtumapäivillä
ja tiedeleireillä
• 200 lukiolaista osallistui eri kursseille
• 250 opettajaa täydennyskoulutus - ja vuorovaikutustapahtumissa

LUMA-keskus Suomi on 2014 perustettu,
johdettu verkosto, jonka rahoittavat osallistuvat
yliopistot, säätiöt, OKM ja OPH erilaisten
hankkeiden ja projektien kautta. Keski-Suomen
LUMA-keskuksen toiminnalla tuetaan oppilaiden,
opiskelijoiden
ja
opettajien
matemaattisluonnontieteellisen ja teknologisen osaamisen
korkeaa tasoa sekä tähdätään osaajien riittävään
määrään kaikkialla Suomessa. Tavoitteena on
innostaa luonnontieteiden, matematiikan ja
teknologian oppimiseen ja harrastamiseen.
LUMA-KS:n toimintaa koordinoi matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta.
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Mitaleita lukiolaisten fysiikkaolympialaisista

Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella valmennettu Suomen edustusjoukkue menestyi
hyvin heinäkuussa pidetyissä lukiolaisten 45.
kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa.

Heikki Mäntysaari

Pohjoismaista parhaiten menestyi Suomi ja
joukkueesta parhaiten pronssimitaleilla palkitut Arttu Tolvanen Järvenpään lukiosta ja
Tomi Mäkinen Tampereen lyseon lukiosta. Hyvää suomalaismenestystä täydensivät kunniamaininnoilla palkitut Joonas Latukka Jämsän
lukiosta sekä Heikki Timonen ja Timo Takala
Olarin lukiosta.
Olympialaisten voitto meni kolmen vuoden
tauon jälkeen takaisin Kiinaan, kun poikkeuksellisen vaikean kilpailun voitti Xiaoyu Xu. Suurin osa kultamitaleista meni Kaukoitään. Kilpailuun osallistui 374 lukiolaista 85 eri maasta.
Suomen joukkuetta valmensivat Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella Heikki Mäntysaari ja
Matti Väisänen. Valmennusryhmään kuuluivat

myös Joonas Ilmavirta matematiikan ja tilastotieteen laitokselta sekä Anna-Leena Kähkönen ja Anssi Lindell OKL:stä sekä Lasse Franti
Helsingin yliopistosta. Valmennus toteutettiin
yhdessä Viron joukkueen kanssa. Suomalaiset
järjestivät kokeelliseen fysiikkaan painottuneen
valmennusleirin ja virolaiset vastasivat teoreettisesta valmennusleiristä.
Fysiikkaolympialaiset on yksilökilpailu, jossa
ratkotaan kokeellisia ja teoreettisia fysiikan
ongelmia. Kukin maa, joita tänä vuonna oli 85,
saa lähettää kilpailuun viisihenkisin joukkueen.
Kilpailijoiden tulee olla alle 20-vuotiaita nuoria,
jotka eivät ole aloittaneet korkeakouluopintojaan.
Kansainväliset fysiikkaolympialaiset on järjestetty vuodesta 1967 alkaen, ja Suomi on osallistunut kilpailuun vuodesta 1977. Suomessa
hanketta koordinoi Matemaattisten aineiden
opettajien liitto MAOL ry ja kustannuksista
vastaa Opetushallitus. Toimintaa tukevat myös
Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto. Lisätietoja:
http://www.jyu.fi/ipho/valmennus
Heikki Mäntysaari
Kuvassa ylhäällä: Suomen joukkueenjohtaja Lasse Franti tutustuu kokeellisen työn laitteistoon.
Kuvassa vasemmalla: Suomen edustusjoukkue palkintojenjaon
jälkeen. Joukkuetta kannustamassa Suomen suurlähettiläs Ilkka
Räisänen.
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Opetuksen kehittämistyön tulokset näkyvät

Yliopistojen rahoitus uudistui vuoden 2013 alusta. Uusi
rahoitusmalli korostaa laatua, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kansainvälistymistä; perusrahoituksesta 75 %
määräytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella. Koulutuksen osalta tämä tarkoittaa, että
rahoitus kohdennetaan pääosin suoritettujen tutkintojen
ja opintopisteiden perusteella.
Uudella rahoitusmallilla on pyritty ratkaisemaan ongelmia, joita koulutuksemme kansallisissa ja kansainvälisissä arvioinneissa on usein nostettu esiin: toiselta asteelta
valmistuneet aloittavat yliopisto-opintonsa myöhään,
opiskelijoiden kansainvälistyminen on vähäistä, he opiskelevat pitkään tai eivät valmistu ollenkaan. Rahoitusmallissa koulutuksen perusteella jaettavasta rahoituksesta
11 % määräytyy sillä, miten iso osa perustutkinto-opiskelijoista suorittaa vähintään 55 opintopistettä lukuvuodessa. Tämän tavoitteena on saada yliopistot kiinnittämään
huomiota opintoprosessien sujuvuuteen ja laatuun sekä
ohjata ja kannustaa yliopistoja kehittämään opetussuunnitelmiaan ja järjestämään koulutuksensa niin, että opiskelijat voivat sitoutua opintoihinsa ja valmistua tavoiteajassa.
Miten malli on vaikuttanut Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa? Opetusja kulttuuriministeriön tuottaman aineiston perusteella
Jyväskylän yliopisto pärjäsi luonnontieteellisellä alalla

valtakunnallisesti vuonna 2012 erittäin hyvin, kun tarkasteltiin sitä, kuinka suuri prosenttiosuus opiskelijoista oli
suorittanut lukuvuoden aikana vähintään 55 opintopistettä. Kemiassa, matematiikassa ja tilastotieteessä Jyväskylän yliopisto oli alojensa kärjessä. Tiedekunnan sisällä
erityisesti fysiikka ja kemia paransivat suoritustaan vuodesta 2009 vuoteen 2014. Vuonna 2014 vähintään 55
opintopistettä suorittaneiden osuus koko tiedekunnassa
oli 32 %, mikä ylitti 30 % tavoitetason.
Opiskelijan suorittama 55 opintopistettä lukuvuodessa ei
kerro edistävätkö suoritukset tutkinnon valmistumista.
Kuitenkin kandidaatin tutkintojen lukumäärä on kasvanut yhtä aikaa suoritustason kanssa, mikä viittaa siihen,
että opinnot ovat tutkintoa edistäviä. Siten laitoksilla
tehty opetuksen kehittämistyö ja opetussuunnitelmauudistukset ovat olleet oikean suuntaisia. Olemme panostaneet pienryhmäopetukseen, opetuksen vuorovaikutteisuuteen ja opintojen parempaan aikatauluttamiseen
sekä tarjonneet opiskelijoille mahdollisuuksia parantaa
akateemisia opiskelutaitojaan, opiskelukykyään ja työelämävalmiuksiaan. Fysiikan laitoksella syyskuussa 2014
aloittaneiden opiskelijoiden kandidaattivaiheen kaikki
pakolliset viestintä- ja kieliopinnot integroitiin pääaineopintoihin. Olemme hyvin toiveikkaita sen suhteen, että
tämä integrointi lisää edelleen opiskelijoiden sitoutumista, parantaa läpäisyä ja nopeuttaa valmistumista.
Marja Korhonen

Yli 55 op suorittaneet koulutusaloittain (2012)

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilasto opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet vähintään
55 opintopistettä yhden lukuvuoden aikana.
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Tilastotieteen perusopetusta verkossa

Tilastotieteen peruskurssit lienevät kysytyimmästä päästä
koko yliopistossa. Tästäkin syystä kurssien tarjonnassa on
viime vuosina hyödynnetty laajenevasti verkko-opetuksen
mahdollisuuksia. Vuoden 2014 lopussa käytössä oli jo kuusi verkkokurssia. Tavoitteina on helpottaa opiskelijoiden
osallistumista suosituimmille kursseille itselleen sopivan
aikataulun mukaan paikasta riippumatta, pitää kurssitarjonta riittävänä huvennetuista opetusresursseista huolimatta ja myös rekrytoida tilastotieteeseen opiskelijoita
tarjoamalle kurssien suoritusmahdollisuutta lukiolaisille.
Yliopisto-opiskelijat ovat löytäneet kurssit myös keinoksi
kerrata tilastotiedettä siinä vaiheessa, kun metodien tarve tulee eteen vaikkapa pro gradun aineistoa vaivatessa.
Verkkokurssit sopivat tietenkin myös oheismateriaaliksi
vastaaville luentokursseille. Käyttömuotoja on osoittautunut olevan enemmän mitä alun perin edes tuli mieleen.
Kurssien tekoon on saatu rahoitusta Kiihdytyskaista II- ja
e-Education-hankkeista, mutta pääasiassa resursointi on
matematiikan ja tilastotieteen laitokselta. Rahoituksen
turvin on palkattu tilastotieteen opiskelijoita kurssien tekoon. Em. hankkeiden kautta on myös päästy vaihtamaan
kokemuksia muiden nettikursseja väsäävien kanssa.
Ensimmäinen verkkokurssi oli tilastollisen tietojenkäsittelyn SPSS-kurssi, jonka ensiversio suunniteltiin yhdessä
Joensuun yliopiston tilastotieteilijöiden kanssa ja luotiin
Joensuun yliopistossa kymmenkunta vuotta sitten. Sitä
ennen SPSS-kurssit pidettiin mikroluokissa, joihin mahtuu
kerrallaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Tämä johti siihen,
että suosituille kursseille jonotettiin kuin huippukonserttien lipunmyyntiin. Nettikurssi helpotti tätä painetta. Hyvien kokemusten innostamana kurssin uusi versio tehtiin
omin voimin. Verkkokurssin suorittamisen suosio kasvoi
vuosi vuodelta, ja lopulta luokassa pidettävät kurssit lakkautettiin tyystin. Tosin opiskelijalla on edelleen mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta ohjelman käytössä.
Suorituksia kertyy useita satoja vuodessa. Vuonna 2014
SPSS-nettikurssi käännettiin myös englanninkieliseksi versioksi.
Kesällä 2013 otettiin askel eteenpäin, kun Johdatus tilastotieteeseen -kurssista tehtiin verkkoversio perustuen lyhyisiin opetus- ja haastatteluvideoihin. Kurssin tarkoitus
on kertoa, mistä tilastotieteessä on kyse ja miten sattuman hallinta on läsnä empiirisessä tutkimuksessa ja arjessamme ylipäänsä. Videoiden editoinnissa saatiin tukea
yliopiston IT-palveluista. Heti ensimmäisenä lukuvuonna
nettisuorituksia kirjattiin pari sataa, joukossa oppilaita
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kymmenkunnasta keskisuomalaisesta lukiosta. Lukiolaiset saavat suorituksen osaksi sekä lukion matematiikan
opintojaan että myöhemmin yliopisto-opintoihinsa. Johdatus-kurssille luotiin vauhdikas minuutin mittainen YouTube-mainos, joka on kerännyt satamäärin katsojia.
Toinen opetusvideoista koostuva kurssi on Tilastotieteen
peruskurssi 1. Tämäkin kurssi sopii lukiolaisille. Kurssilla
merkittävä osa oppimista ovat laskuharjoitukset, joita ratkomalla saa lisäpisteitä kurssin suoritukseen. Kurssi tentitään perinteiseen tapaan kynällä ja paperilla kuten kurssin
luentoversiokin. Vastaavaan tapaan tentitään myös Tilastomenetelmien peruskurssin verkkoversio, jonka voi opiskella nettimateriaalin pohjalta.
Uusin verkkokurssimme on toisen suositun tilasto-ohjelmiston R:n nettiversio. Kuten Johdatus tilastotieteeseen ja
Tilastotieteen peruskurssi 1, myös R-kurssi on rakennettu
Moodle-ympäristöön. Kurssi perustuu omaan R-pakettiin,
joka luotiin vuonna 2014. Ohjauspakettia on käytetty myös
peruskursseilla R:n alkeisiin tutustuttamiseen.
Palaute tilastotieteen verkkokursseista on ollut jopa yllättävän ylistävää. Erityisesti opiskelijat ovat kiittäneet mahdollisuudesta kurssien yksilöityyn suorittamiseen ja myös
kurssien sisältöä on kehuttu raikkaaksi. Kollegoiden kateelliset kommentit tyyliin ”ei meillä ole mitään tuollaista” on
tulkittava myönteisiksi nekin.
Nettikurssien tekemiseen ovat matematiikan ja tilastotieteen laitoksella osallistuneet Lauri Era, Sari Eronen, Harri
Högmander, Annaliisa Kankainen, Juha Karvanen, Nanni
Koski, Salme Kärkkäinen ja Santtu Tikka.
Harri Högmander

Pedagogisia uudistuksia bio- ja
ympäristötieteiden perusopinnoissa
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella päätettiin uudistaa
pääaine- ja sivuaineopiskelijoille tarkoitettu perusopintokokonaisuus vuonna 2013. Uuden 25 opintopisteen
kokonaisuuden nimeksi tuli: ”Monimuotoinen elämä”.
Nimen ajateltiin kuvaavan hyvin koko bio- ja ympäristötieteiden alaa ja toisaalta se sopii hyvin kokonaisuudelle,
jossa käytetään monimuotoisia oppimismenetelmiä.
Monimuotoinen elämä -perusopintokokonaisuutta
suunniteltaessa laitoksella käytiin vilkasta keskustelua
siitä, mihin suuntaan opiskelua tulisi kehittää. Yhteiseksi näkemykseksi muodostui halu käyttää hyväksi erilaisia
tietotekniikan ja tietoverkkojen luomia mahdollisuuksia.
Samalla päätettiin olla lähtemättä mukaan kansainväliseen MOOC-boomiin (massive online open courses),
ja tarjoamaan kokonaan verkkoon perustuvia kokonaisuuksia. Ajateltiin, että laitoksen opetuksen kilpailuvaltti
on yksilöllinen ja henkilökohtainen ohjaus pienelle joukolle tiukan seulan kautta valittuja opiskelijoita. Pää- ja
sivuaineopiskelijoita päätettiin kohdella perusopinnoissa
samalla tavalla. Opettajien linjavedon mukaan opiskelun
pitää olla alusta asti riittävän vaativaa ja opiskelijoiden on
alusta asti omaksuttava valmiudet työskennellä itsenäisesti, käyttää erilaisia lähteitä, lukea, kirjoittaa ja keskustella opiskeltavista asioista. Tällaiset valmiudet tukevat
parhaiten opintojen loppuunsaattamista ja menestymistä työelämässä.
Perusopintokokonaisuuden toteutus aloitettiin syksyllä
2014. Kokonaisuuteen kuuluu viisi kurssia, joista kolme
järjestettiin syyslukukaudella. Perusopintojen johdantokurssin, ”Elämän perusedellytyksen maapallolla”, aihepiirit liittyvät maapallon ja ilmakehän energiataseisiin,
biologiseen perustuotantoon, elämälle välttämättömien
alkuaineiden kiertoihin sekä tärkeimpiin maanpäällisiin
biomeihin. Teemat niveltyvät hyvin myös kemian ja fysiikan opintoihin. Kurssilla oli vain viisi luentokertaa. Luentojen teemoja syvennettiin ryhmäkeskusteluilla, opiskelijoiden kyselytunneilla sekä itsenäisesti tai ryhmissä
palautettavilla verkkotehtävillä. Kurssi aikataulutettiin
suhteellisen tiiviisti niin, että kurssiviikoilla oli kontaktiopetusta neljänä päivänä. Kurssin rakennetta selvitetään
kuvassa 1.
Luento oli yleensä tiistaisin, ensimmäinen ryhmätapaaminen keskiviikkoisin, asiantuntijatapaaminen torstaisin
ja toinen ryhmätapaaminen maanantaisin.

Syksyn toisella kurssilla ”Vesi ja vesistöt” jatkettiin globaaleja teemoja liittyen veden kiertoon ja valtameriin.
Lisäksi käsiteltiin sisävesiekosysteemejä sekä käyttö- ja jäteveden puhdistusta. Kurssiin kuului oppimistehtävä, jossa opiskelijat hakivat tietoja kotijärvestään sekä laitoksen
tärkeistä tutkimuskohteista Jyväsjärvestä ja Konnevedestä. Tarkoituksena oli tutustua vapaasti saatavilla oleviin
tietojärjestelmiin ja harjoitella johtopäätösten tekoa mittaustietojen perusteella. Kolmas syksyllä 2014 toteutettu
kurssi oli nimeltään ”Solun elämä”. Kurssiin kuului luentojen lisäksi mikrobiologiaan liittyviä laboratoriotyöpajoja
ja salapoliisitehtävä bioinformatiikasta.
Uudistamisen arviointi on vielä kesken, koska osa kokonaisuuteen kuuluvista kursseista järjestetään keväällä
2015. Opiskelijapalaute jo toteutuneista kursseista on
ollut positiivista. Palautteen keräämistä jatketaan tehostetusti koko ensimmäisen toteutuskerran ajan. Palautetta ja opettajien kokemuksia hyödynnetään seuraavan
lukuvuoden toteutuksen suunnittelussa. Uudistuksen
toteuttaminen on vaatinut opettajilta lisäpanostusta. On
ollut ilahduttavaa havaita, että innostusta pedagogiseen
kehittämisen on löytynyt. Jatkossa on tärkeää löytää toteutuksessa ja kehittämisessä tasapaino opettajien työmäärän, pedagogisten tavoitteiden, opiskelijoiden oman
aktiivisuuden ja oppimistulosten suhteen.
Jari Ylänne

Kuva 1: Kaaviokuva Elämän perusedellytykset maapallolla –kurssin toteutuksesta syksyllä 2014.
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Jari Haimi ja Jari Ylänne: opetuksen
kehittäjät
Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen
palkitsi 25.9.2014 yliopistopäivien avauksen
yhteydessä lehtori Jari Haimin ja professori
Jari Ylänteen bio- ja ympäristötieteiden laitokselta vuoden 2014 opetuksen kehittäjinä.
Opetuksen kehittämisen teema vuonna 2014
oli e-oppiminen Jyväskylän yliopiston strategian toimenpideohjelman mukaisesti. Haimin
ja Ylänteen eEduacation hankkeessa ”Monimuotoinen elämä” uudistettiin biologian perusopintokokonaisuus.
Perusopintokokonaisuuden uudistus oli jatkoa
laitoksen aiemmille interaktiivisen opetuksen
kehittämishankkeille. Haimi ja Ylänne kertovat,
että kuten aiemmissakin hankkeissa, taustalla
oli näkemys siitä, että yliopisto-opintojen pedagogiikassa on paljon parannettavaa. Tämä
on herättänyt heissä kiinnostuksen pohtia oppimiskäsityksiä ja omaa opetusfilosofiaa. Kehittämishankkeet ovat mahdollistaneet ajatusten
toteuttamisen ja testaamisen, mutta myös kontaktien luomiseen vertaislaitoksiin ja ajatusten
ja ideoiden vaihtamisen.

Kehittämisen painopiste on ollut pedagogisessa toiminnassa. Perusopintokokonaisuuden
kursseilla painotetaan monimuotoista opiskelua: hyvä johdantoluento, kirjallisuutta, ryhmätyöskentelyä, joissa hyödynnetään myös
sähköisiä oppimisympäristöjä. Haimi ja Ylänne
toteavat uusien menetelmien opettavan sekä
opettajia että opiskelijoita.
Palkinnon perusteluissa mainitaan, että Haimi
ja Ylänne innostavat omalla esimerkillään koko
laitosta opetuksen kehittämiseen. Lisäksi kiitetään työn osallistavuutta. Haimi ja Ylänne sanovat arvostavansa palkintoa ja kertovat sen lisäävän entisestään motivaatiota kehittää opetusta
edelleen. Siksi työ jatkuu sekä tämän vuoden
kokemusten perusteella että uusien hankkeiden myötä.
Viivi Aumanen

Palkinnon opetuksen
kehittämisestä luovuttaa rehtori Matti
Manninen.
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Rikospaikkatutkimus kemian opetuksessa kontekstisidonnaisen oppimisen soveltaminen
kouluopetukseen
Kontekstisidonnainen oppiminen tarjoaa mahdollisuuden kemian sisältöjen oppimiseen
kiinnostavassa kontekstissa. Kemian opettajankoulutuksessa hyödynnetään kontekstisidonnaisuutta oppilasvierailujen rikospaikkatutkimusteeman avulla: rikosta ratkottaessa
opitaan samalla luonnontieteen sisältöjä.
Kontekstisidonnaisella oppimisella tarkoitetaan
kiinnostaviin ja mielekkäisiin ongelmatilanteisiin liittyvää oppimista. Tällöin ongelma, tapaus
tai projekti muodostaa lähtökohdan oppimiselle. Kontekstisidonnaisuus nivoutuu yhteistoiminnalliseen ja ongelmakeskeiseen oppimiseen
sekä perus- ja lukio-opetuksen taustalla olevaan konstruktivistiseen oppimisnäkemykseen.
Tällöin oppija itse rakentaa tietoa ja muodostaa
yhteyksiä opittavien sisältöjen välillä. Kontekstiin liittyvä oppiminen ylittää usein oppiainerajat. Sen on todettu parantavan oppijoiden motivaatiota ja tavoitteellisuutta sekä kehittävän
sisältötietojen lisäksi heidän metakognitiivisiaja ongelmanratkaisutaitojaan.
Kemian opettajankoulutuksessa kontekstisidonnaista oppimista hyödynnetään esimerkiksi luonnonvesinäytetutkimuksen, keittiökemian ja rikospaikkatutkimuksen avulla. Rikospaikkatutkimus on osa tulevien kemian
opettajien laboratoriotyökurssia, jossa opiskelijat suunnittelevat kemian laitoksella vieraileville yläkoulu- tai lukiolaisryhmille toiminnallisen
laboratoriotyötuokion. Tavoitteena on tarjota
opettajaopiskelijoille mahdollisuus kontekstisidonnaisuutta hyödyntävän laboratoriotyön
suunnitteluun ja vierailevan ryhmän ohjaamiseen. Vierailevat oppilasryhmät saavat kokemuksia uudessa ympäristössä ja oppivat uusia
sisältöjä hauskan tarinan varjolla.

sisältöjä ja työtapoja. Näytteitä voidaan analysoida esimerkiksi kromatografian, kiinteän
aineen liukenemisen tai liekkikokeen avulla.
Vierailuissa painotetaan oppilaiden yhteistyötä
ja tehtyjen ratkaisujen perustelemista kemian
sisältöjen avulla.
Rikospaikkatutkimuksesta saatu palaute on ollut positiivista: sekä vierailut toteuttaneet opiskelijat että vierailijat ovat kokeneet konstekstisidonnaisen oppimisen mielekkäänä tapana tutustua luonnontieteeseen ja oppia uutta.
Jouni Välisaari

Koululaiset pääsivät tutustumaan
rikospaikkatutkimukseen sopivia
tutkimusmenetelmiä käyttäen.

Rikospaikkatutkimus rakentuu opiskelijoiden
ideoimasta ja suunnittelemasta kuvitteellisesta tarinasta, jossa rikospaikalta tai epäillyiltä
löydetään analysoitavaksi sopivia näytteitä.
Vierailevan oppilasryhmän osaamistasoon soveltuvien kemian analyysien perusteella ratkotaan rikosta- ja samalla opitaan luonnontieteen
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Pro gradu -tutkielma

Visuaaliset illuusiot peto-saalissuhteessa:
Vaikeuttaako saaliin kuviointi sen
kiinnisaamista?
Yksi eläinten värityksen tärkeimpiä tehtäviä on saalistajien välttäminen. Värityksen merkitystä eläimen liikkuessa ei vielä tunneta tarkasti, mutta joidenkin värikuvioiden
on ajateltu liikkuessaan muodostavan visuaalisia illuusioita, jotka vaikeuttavat saaliseläimen nopeuden ja suunnan
arviointia ja hämäävät näin saalistajaa.
Pro gradu -tutkimuksessani testasin kokeellisesti kuvioinnin vaikutusta liikkuvan saaliin kiinnisaamiseen. Saalistajina käytin villejä talitiaisia. Saaliit olivat keinotekoisia ja
muistuttivat värjärinuolimyrkkysammakon (Dendrobates
tinctorius) eri värimuotoja. Lajin keltamusta kuviointi
vaihtelee yksilöiden välillä ja sen on havaittu olevan yhteydessä yksilöiden liikkumistapaan [1]. Tavoitteenani
oli testata, onko pitkittäiskuvioitu saalis vaikeampi saada
kiinni verrattuna rikkonaisesti kuvioituun saaliiseen, mikä
voisi selittää havaitut erot yksilöiden liikkumistavassa.

Tulokseni osoittivat, että yksivärinen ruskea saalis oli
helpompi saada kiinni verrattuna sekä yhtenäiseen että
rikkonaiseen kuvioon. Sen sijaan kuvioitujen saaliiden
väliltä ei löytynyt eroja. Näyttäisi siltä, että mikä tahansa
kuvio vaikeuttaa saaliin kiinnisaamista ja olisi hyödyllinen
liikkuvalle saaliseläimelle. Havaitsin myös, että kokeen aikana tapahtui oppimista, sillä onnistuneiden hyökkäysten
osuus kasvoi kokeen loppua kohden. Kuvioilla vaikuttaisi
siis olevan erityisen suuri merkitys kokemattomia saalistajia vastaan.
Liisa Hämäläinen
Kirjallisuus:
1. Rojas B., Devillechabrolle J. & Endler J.A. 2014. Paradox lost: variable
colour-pattern geometry is associated with differences in movement in aposematic frogs. Biol. Lett. 10.

Suoritin kokeen Konneveden tutkimusasemalla. Käytin
kolmea eri saalistyyppiä, joista kaksi muistutti värjärinuolimyrkkysammakon eri värimuotoja eli yhtenäistä
tai rikkonaista keltaista kuviota mustalla pohjalla, ja yksi
oli kontrollina toimiva ruskea yksivärinen saalis (Kuva 2).
Saaliita liikutettiin koehäkin lattiaa pitkin tarkkaillen, saako lintu saaliin kiinni.

Kuva 1. Värjärinuolimyrkkysammakon eri värimuodot:
A) pitkittäiskuvio, B) rikkonainen kuvio.
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Kuva 2. Tutkimuksessa käytetyt saaliit: pitkittäiskuvio, rikkonainen kuvio ja
yksivärinen kontrolli.

Dr. Sita Benedict

Matemaattinen todistus on oikeasti kuin
kaunista taidetta
Löysin Jyväskylän maisteriopiskelijana Yhdysvalloissa. ”Jyväskylä” oli niin erilainen nimi. Minun piti katsoa missä
päin maailmaa tämä paikka on. Kun näin, että Jyväskylä
sijaitsee Suomessa, kiinnostuin siitä entistä enemmän.
Olin kiinnostunut pohjoismaista ja niiden kulttuureista,
koska nämä maat rankataan usein maailman parhaiksi
asumispaikoiksi. Olin kuullut, että Suomi on pohjoismaiden hiljaisin maa. Olen itse aika hiljainen, ja tunsin kutsumusta tänne.
Kun tutkin jatko-opiskelu mahdollisuutta Suomessa, huomasin, että melkein kaikki matematiikan tutkimukset
keskittyvät analyysiin. Tämä oli yksi hyvä syy tulla tänne, koska halusin tehdä tutkimusta analyysin alalla. Otin
yhteyttä Pekka Koskelaan. Jyväskylässä oli vuonna 2010
”Suomen matematiikan päivät”, ja kysyin voisinko tulla
konferenssiin. Olin yllättänyt kun Pekka vastasi minulle.
Sain apurahan matkustaakseni konferenssiin, ja Pekka
haastatteli minua. Oli tammikuu ja lämpötila oli -20°C.
Sen jälkeen kun Pekka päätti, että minun matematiikan
tausta ja kyvyt olivat tarpeeksi vahvoja, hän katsoi ulos
ikkunasta ja kysyi haluanko oikeasti muuttaa tällaiseen
paikkaan. Sanoin kyllä, ja muutin elokuussa Jyväskylään
samana vuonna ja aloitin tohtoriopinnot.
Jyväskylä on ollut todella hyvä paikka opiskella. Koulutuskulttuuri on niin erilainen Suomessa kuin Yhdysvalloissa.
Täällä opiskelija voi helpommin keskittyä opintoihin ja
tutkimustehtäviin. On myös kiva, että Suomessa ei ole
yhtä paljon paineita esimerkiksi kokeista. Jos ensimmäinen yritys ei mene hyvin, voi tenttiä uudestaan useita
kertoja. Yhdysvalloissa ei ole sellaista vaihtoehtoa.

Usein minulta kysytään mihin tutkimustani voi käyttää.
Tällä ei tietääkseni ole sovelluksia matematiikan ulkopuolella, mutta tämä ei ole sen tarkoitus. Vaikka olisi kiva
löytää sovelluksia, minä opiskelen matematiikkaa, koska
se on kaunis aine. Kaunis matemaattinen todistus on oikeasti kuin kaunista taidetta.
Tutkimuksen lisäksi olen ollut aktiivinen, erityisesti ruokakulttuurissa. Portlandissa olin tottunut, että voin helposti ostaa hyvälaatuista lähiruokaa, mutta Jyväskylässä
en löytänyt sellaisia vaihtoehtoja. Käytin minun suomen
kielen taitoa hyväksi, ja otin yhteyttä paikallisiin maatiloihin. Huomasin, että täällä on paljon hyviä raaka-aineita, mutta yhteys kaupunkiin puuttui. Aloin järjestää
lähiruoan kimppatilauksia keskustaan. Kun melkein 300
ihmistä tuli minun ryhmääni, piti minun lopettaa tilausten järjestäminen. En ymmärrä miksi Jyväskylässä ei ole
hyvää toria, kun tuotteita ja asiakkaita on paljon. Tilanne
kaipaa vahvaa johtajaa ja parempaa viestintää. Yksi minun huomautuksia suomalaisesta kulttuurista on, että
suomalaiset eivät ole luonteeltaan vahvoja johtajia.
Vaikka minulla on tapana valittaa Jyväskylän ruokatilanteesta, olen viihtynyt täällä hyvin. Sain tilaisuuden oppia
kieltä ja kulttuuria. Tykkään oikein paljon saunoa. Talvella
olen kokeillut pilkkimistä, hiihtoa, avantouintia, ja luistelua. Ennen kaikkea olen tavannut Suomessa oikein mukavia ihmisiä.
Sita Benedict

Matematiikan tutkimus Suomessa on todella korkealaatuista. Pekalta olen oppinut katsomaan matematiikan
ongelmia uusin silmin. Väitöskirjassani tutkin uudenlaisia
‘Hardy-funktioavaruksia’ ja joistakin tuloksistani saadaan
uusia ja lyhyempiä ratkaisuja vanhoihin kysymyksiin.

Originally from Visalia (California) and moved to Jyväskylä
August 2010
B.A. Mathematics UC Berkeley, 2004
M.Sc. Mathematics, Portland State University 2010
Ph.D. Mathematics, University of Jyväskylä, December 2014
Ph.D. Thesis advisor Pekka Koskela
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Opiskelijalähettiläät innostavat
luonnontieteiden opiskeluun

Tiinan ja Sonjan opiskelijalähettilästarina alkoi kevättalvella 2014. Tuolloin tytöt eivät vielä edes tunteneet toisiaan.
Pikkuhiljaa lounastreffien ja yhteisten suunnitelmien myötä
alkoi sekä kukoistava yhteistyö että ystävyys. Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan iloinen tehokaksikko opastaa hakijoita löytämään oman alansa
ja kertoo yliopisto-opiskelusta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja vierailuilla. Sonja opiskelee kolmatta vuotta kemiaa
ja Tiina neljättä vuotta ympäristötiedettä ja -teknologiaa. He
jatkavat opiskelijalähettiläinä ainakin vuoden 2015 loppuun.

Me Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettiläät olemme tavallisia yliopisto-opiskelijoita, mutta meillä on erityistehtävä:
kertoa yliopisto-opinnoista nuorille heidän omalla kielellään.
Päivitämme omia Facebook-sivujamme, bloggaamme, otamme vastaan vieraita sekä teemme itse vierailuja. Kun yliopistolle on tulossa esimerkiksi lukiolaisvieraita, meidät kutsutaan apuun.
Räätälöimme esittelyt vastaamaan kunkin ryhmän mielenkiintoa ja tarpeita. Esittelyjen lomassa kuljetamme vieraita
ympäri laitoksiamme ja kerromme kuvien avulla opiskelusta
alallamme. Usein teemme vierailijoiden kanssa myös joitakin hauskoja käytännön juttuja, kuten pienen laboratorioharjoituksen tai mikroskopointia. Kokemuksemme mukaan
lukiolaiset ovat innostuneet ennen kaikkea itse tekemisestä
sekä meidän omakohtaisista kokemuksistamme opiskeluun
liittyen.

Edustamme matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa
myös monenlaisissa tapahtumissa. Esimerkiksi tiedekunnan
valintakoepäivinä jutustelimme hakijoiden kanssa, vastailimme heidän kysymyksiinsä sekä opastimme heitä oikeisiin paikkoihin. Yliopiston Tiedepäivässä kerroimme opiskelijalähettilästoiminnasta sekä erityisesti luonnontieteiden
opiskelusta. Kesällä Jyväskylässä järjestetyssä ECRICE-konferenssissa esittelimme Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettilästoimintaa kansainvälisille konferenssivieraille. Tiina päätyi
jopa pitämään lyhyen seminaariesitelmän opiskelijalähettilästoiminnasta, mistä poikikin paljon kysymyksiä ja yhteydenottoja.
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Syksyllä Hakijan päivässä luonnontieteiden esittely oli mukavasti samassa huoneessa, jolloin opiskelijalähettiläät pääsivät
tekemään joustavasti yhteistyötä vastaillessaan mahdollisten
hakijoiden kysymyksiin. Vieraat innostuivat erityisesti käytännön demonstraatiosta, kuten kemian vetyautosta, vesistötieteiden luonnonkala-akvaariosta sekä fysiikan van de Graaffin
generaattorista. Kävijöitä oli ajoittain ihan tungokseksi asti.

Miten me sitten voimme auttaa löytämään juuri meille sopivat hakijat? Mielestämme tärkeintä on yksinkertaisesti
jutella hakijoiden kanssa sekä kertoa omiin kokemuksiimme
pohjautuen alamme opinnoista. Monillla voi olla stereotyyppisiä näkemyksiä luonnontieteilijöistä. Me pyrimme omalla
työllämme rikkomaan näitä rajoja. Emmehän me luonnontieteilijät ole pelkästään labrassa tai metsässä viihtyviä ja
vain tieteestä kiinnostuneita yli-ihmisiä, vaan ihan tavallisia
hyviä tyyppejä.

Viimeisin ponnistuksemme oli joulukuun alussa Helsingin
Messukeskuksessa Studia-messuilla. Saldoksi tuli kaksi päivää, lähes 16 000 tulevaisuuden opiskelupaikkaa pohtivaa
nuorta ja lukemattomia innoittavia keskusteluja.

My experience as a Student Ambassador

Parasta opiskelijalähettiläänä on ollut nähdä nuorten innostuvan ja löytävän tiensä sellaiselle alalle, joka innoittaa heitä.

After serving for a year as a student ambassador I
must most definitely say that it has been exhilarating
experience helping prospective students to make
most out of their time. Facebook was an apt tool
for students to get in touch with me and I always
answered their questions with alacrity. Throughout
the year one of the most memorable case was a
women from Doha, Dubai who was planning to
visit a faculty in the University of Jyvaskyla during
the summer vacation time and I had to caution her
about the holiday system here before she committed
herself to the trip. Often, prospective students ask
me about employment opportunities in Finland.
Employment related questions were always a bit
tricky for me to answer because I was not looking
for one myself as I was endeavouring to become an
entrepreneur, therefore I shared my experience about
the entrepreneurial spirit that has been spawning
all over Finland and many students appreciated the
growing commercialization culture in Finland. All in
all, to sum up my one year experience in a few words
I would say, acting as a student ambassador for a
year has provided me with a platform to “give back”,
that is to give back prospective students a level of
confidence in relation to their application which I
was given 2 years back by the former JYU student
ambassador body.

Sonja ja Tiina, opiskelijalähettiläät

Kunal Garg

Some toimii
Emme voi tavoittaa jokaista kiinnostunutta kasvotusten,
minkä vuoksi kerromme opiskelusta myös blogeissamme ja
Facebook-sivuillamme. Blogeissa ja Facebookissa kerromme
omista opinnoistamme, harrastuksistamme, yliopistosta ja
Jyväskylästä, toisin sanoen luonnontieteiden opiskelijan elämästä. Sitä kautta voi helposti saada kuvan opiskelusta meillä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä
tiedekunnassa. Facebookin kautta meidän puoleemme voi
kääntyä ja kysäistä suoraan itseä mietityttävää asiaa. Meille on myös tärkeää tiedottaa opiskelijalähettilästoiminnasta
niin opiskelijoille kuin opinto-ohjaajillekin. Olemmekin monesti opoille jutellessamme sanoneet, ettei heidän tarvitse
tietää kaikista aloista kaikkea. Hehän voivat ohjata opiskelijansa esittämään kysymyksensä opintoihin liittyen suoraan
meille!
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Ympäristötieteitä, metsästystä ja haulikkoammuntaa
– polku yliopistosta yrittäjäksi

Opetusministeriön mukaan vuonna 2009 akateemisten yrittäjien osuus kaikista yrittäjistä oli
noin 9 % ja yleinen suuntaus on, että halukkuus
yrittäjyyteen vähenee koulutustason noustessa. Miksi sitten valitsin yrittäjyyspolun? Haave
omasta yrityksestä ja sen tarjoamasta itsenäisyydestä muhi mielessä useita vuosia ja tänä
aikana lukuisia yritysideoita kehitettiin ja yhtä
nopeasti ne myös heitettiin roskakoriin. Haaveiluvuosien aikana lienee tapahtunut myös
tiedostamatonta ideoiden kehittelyä, koska
vihdoin eräänä keväisenä päivä mieleeni kirkastui ajatus liikeideasta, jota en voimakkaassa
itsekriittisyydenkään tilassa saanut ammuttua
alas viikossa, en kahdessa enkä vielä useiden
kuukausienkaan aikana, ja silloin tiesin katuvani lopun ikääni, mikäli en edes kokeile yrittäjyyttä. Pitkäaikaisesta haaveilusta huolimatta
ensimmäisen askeleen ottaminen oli pelottavaa, mutta tuntemattoman laidalla ei auttanut
muu kuin vetää keuhkot täyteen ilmaa, sukeltaa ja luottaa asioiden järjestymiseen sekä siihen, että joku muukin tulee uskomaan ideaani.
Ensimmäisen jännittävän askeleen ottamisen
jälkeen lähtökohtana ollut liikeidea alkoi suhteellisen nopeasti kehittyä, uusia ideoita syntyi
ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehitystarpeita näkyi alkuperäistä ideaa huomattavasti
laajemmalla sektorilla.
Jatko-opintoja tehdessäni huomasin, että mm.
ympäristövaikutusten arviointia tai esimerkiksi
luvitusprosesseja varten kerätään suhteellisen
paljon yksityiskohtaista tietoa ympäristöön
liittyen. Kuitenkin usein jo tulosten esitysteknisistä syistä kokonaisuuden hahmottaminen
ja todellinen vaikutusten arviointi on hankalaa
tai miltei mahdotonta, ja tästä huomiosta lähti
liikkeelle liikeideani. Tällä hetkellä osa omasta
liiketoiminta-alueestani pohjautuu mm. metsätieteellisiin perusopintoihin, ympäristötieteen
ja -teknologian jatko-opintoihin sekä metsästykseen ja haulikkoammuntaan harrastuksina.
Joskus siis ehkä hieman yllättävistäkin erikoisosaamisen, työkokemuksen ja harrastuksien
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yhdistelmistä saattaa löytyä oma polku yritysmaailmassa.
Näkisin, että akateemisessa maailmassa kertynyttä osaamista olisi mahdollista ja tavoiteltavaa sekä kansantaloudellisestikin tarpeellista
hyödyntää enemmän itse akateemisen maailman ulkopuolella. Yrittäjänä toimiminen on
innostavaa, mahdollistaa itsensä ja erilaisten
turhauttaviksi kokemiensa toimintamallien kehittämisen, antaa riippumattomuutta ja mahdollisuuden vaikuttaa myös taloudelliseen hyvinvointiin.
Lotta Jaakkola
www.teemakartat.fi

Lotta Jaakkolan
vuosien haaveilusta syntyi oma
yritys.

Marja Tiirola

Tavoitteena uusi menetelmä mikrobiologiseen tutkimukseen

Euroopan tutkimusneuvostolta 2 miljoonaa
mikrobien tutkimukseen
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden
laitoksen tutkija Marja Tiirola sai ERC Consolidator Grant -nimellä kulkeva rahoituksen, joka
on yksi arvostetuimmista eurooppalaista tutkimusapurahoista. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) myönsi Tiirolalle 2,0 miljoonaa euroa
ympäristömikrobiologian alan tutkimukseen
viideksi vuodeksi. Vuoden 2013 hakukierroksella ERC myönsi eri tieteenaloille yhteensä 312
Consolidator-rahoitusta. Suomessa vastaavan rahoituksen sai Tiirolan lisäksi kolme tutkijaa.
Tavoitteena uusi menetelmä mikrobiologiseen
tutkimukseen
Tiirolan ERC-hankkeessa tutkitaan ilmakehän kasvihuonekaasujen (metaani, hiilidioksidi, typpioksiduuli) määrää säätelevien mikrobien toimintaa
maaperässä, vesistöissä ja kasveissa täysin uusin
keinoin. Taustalla on keksintö, jonka avulla radioaktiivisuus saadaan muutettua pH-signaaliksi,
jolloin happamuutta tunnistavat puolijohdeanturit voivat kerätä biologista tietoa digitaalisessa
muodossa. Tämä laajentaa merkittävästi nykyisin

käytössä olevan sekvensointitekniikan sovelluskohteita. Ympäristömikrobiologian alan lisäksi
menetelmä voi synnyttää uusia lääketieteellisiä
sovelluksia ja biotekniikan huippuosaamiseen
perustuvaa yritystoimintaa.
Tiirola on kotoisin Petäjävedeltä. Hän suoritti
perustutkintonsa
(maatalous-metsätieteiden
maisteri) Helsingin yliopistossa 1991. Hän on toiminut vuodesta 1995 lähtien Jyväskylän yliopistossa tutkijakoulutettavana, assistenttina, post
doc -tutkijana, akatemiatutkijana ja yliopistonlehtorina. Hän väitteli molekyylibiologian alalta
vuonna 2002 ja hyväksyttiin ympäristömikrobiologian dosentiksi 2007. Tiirola on johtanut pohjoismaista stabiili-isotooppitutkijoiden verkostoa
(NordSIR) vuodesta 2010.
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Väisälän palkinnot 2014: Prof. Mikko Salo ja
Prof. Paul Greenlees
Matematiikan professori Mikko Salo ja fysiikan professori Paul Greenlees saivat Suomalaisen Tiedeakatemian
vuoden 2014 Väisälän palkinnot. Palkinnon suuruus oli
15 000 euroa.
Mikko Salo tutkii osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja hyperbolisten yhtälöiden inversio-ongelmia sekä geometrisia
invariantteja hahmontunnistuksessa. Tutkimuksella on
sovelluksia lääketieteellisessä kuvantamisessa kuten tomografiassa sekä seismisen aaltoliikkeen käyttäytymisen
tutkimuksessa ja konenäön kehittämisessä. Hänen käänteisongelmien tutkimusryhmänsä on osa Suomen Akatemian huippututkimusryhmää Inverse Problems, joka on
Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen
sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen yhteishanke.

Paul Greenleesin tutkimukset ovat kohdistuneet
raskaiden ja superraskaiden alkuaineiden ominaisuuksiin
ja niiden stabilisuuteen. Tarkoituksena on myös selvittää
alkuaineiden jaksollisen järjestelmän loppupää täydellisesti. Hän on julkaissut yli 170 artikkelia alan keskeisissä
lehdissä; yksi niistä Nature-lehdessä. Konferenssi julkaisuja hänellä on yli 100. Nykyisin Paul Greenlees johtaa
raskaiden/superraskaiden alkuaineiden tutkimusryhmää
Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa.
Jyväskylän yliopiston professoreista Väisälän palkinnon
ovat aikaisemmin saaneet Pekka Koskela (matematiikka,
2001), Tero Kilpeläinen (matematiikka, 2002), Päivi Törmä (fysiikka, 2003), Kari J. Eskola (fysiikka, 2007) ja Xiao
Zhong (matematiikka, 2011).

Salo on aikaisemmin saanut mm. Suomen Akatemian
palkinnon tieteellisestä rohkeudesta v. 2011 ja kansainvälisen inversioalan yhdistyksen Calderón-palkinnon 2013.

Pohjoismainen kemianpalkinto
akatemiatutkija Heikki M. Tuonoselle
Ruotsalainen tiedeseura Kungliga Fysiografiska
Sällskapet i Lund – Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik myönsi vuoden 2014
Ingrid ja Sten Ahrlandsin palkinnon akatemiatutkija, yliopistonlehtori Heikki M. Tuonoselle.
Palkinto myönnetään joka viides vuosi tieteellisesti ansioituneelle nuorelle pohjoismaiselle
kemian tutkijalle. Tuononen väitteli tohtoriksi
Jyväskylän yliopistosta vuonna 2005. Vuodesta
2008 lähtien hän on toiminut kemian laitoksella Suomen Akatemian rahoittamana tutkijana
sekä Oulun yliopiston laskennallisen epäorgaanisen kemian dosenttina. Vuonna 2011 Tuononen nimitettiin kemian laitoksen yliopistonlehtoriksi. Hän on julkaissut 75 kansainvälistä
vertaisarvioitua artikkelia.

Hänen tutkimuksensa yhdistää toisiinsa kemian laitoksen kaksi vahvuusaluetta: epäorgaanisen rakennekemian ja laskennallisen kemian.
Tutkimusryhmän toiminta painottuu uusien
parittomia elektroneja sisältävien molekyylien,
radikaalien, valmistukseen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on valmistettujen radikaalien
soveltuvuus uusien magneettisesti mielenkiintoisten molekyylimateriaalien lähtöaineiksi.
Ryhmän toisena painopistealueena on kemiallisten reaktiomekanismien tarkastelu laskennallisten menetelmien avulla. Tuloksia hyödynnetään suunniteltaessa uusia entsyymien
kaltaisia katalyyttejä eli aineita, jotka nopeuttavat kemiallisten reaktioiden kulkua tai saavat
ne tapahtumaan alhaisemmassa lämpötilassa.
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Heikki Tuononen

Akatemiatutkija Tuomas Lapille vuoden 2014
Teoreettisen raskasionifysiikan Zimányin mitali
Akatemiatutkija Tuomas Lapille Jyväskylän yliopistosta myönnettiin vuoden 2014 Zimányin
mitali hänen uraauurtavasta, vahvojen vuorovaikutusten fysiikkaan liittyvästä tutkimuksestaan. Lappi vastaanotti mitalin 24.5. Quark
Matter 2014 –konferenssissa Darmstadtissa.
Mitaliin liittyi 2000 USD:n rahapalkinto.
Zimányin mitali myönnetään nuorelle (alle
40-vuotiaalle) teoreetikolle, jolla on poikkeuksellisen mittavat saavutukset ja lupaava tulevaisuus suurienergiaisia raskasionitörmäyksiä
kuvaavan teorian kehittämisessä. Mitali on alan
arvostetuin kansainvälinen nuoren tutkijan palkinto. Se perustettiin v. 2011 tieteen akateemikko professori Jozsef Zimányin (1931–2006)
muistoksi, Unkarin Tiedeakatemian KFKI Research Institute of Particle and Nuclear Physics
–instituutin aloitteesta Zimányin perheen sekä
Unkarin ydinfysiikan yhteisön tuella. 16-jäseninen kansainvälinen valintakomitea äänesti
Lapin palkinnon saajaksi 31 ehdotetun tutkijan
joukosta. Aiemmat palkinnon saajat ovat Tetsufumi Hirano (Tokion yliopisto, Japani) 2011 ja
Péter Petreczky (Brookhaven National Laboratory, USA) 2012.

ohjelman projektia “QCD and Strongly Interacting Gauge Theory”. Hän väitteli teoreettisesta
fysiikasta Helsingin yliopistossa v. 2005, ohjaajanaan prof. Keijo Kajantie. Väitöksen jälkeen
Lappi toimi tutkijatohtorina Brookhaven National Laboratory:ssa Yhdysvalloissa 2005–2007
ja CEA/Saclay:n Teoreettisen fysiikan instituutissa Ranskassa 2007–2009, minkä jälkeen hän
siirtyi Jyväskylään Suomen Akatemian tutkijatohtoriksi 2009. Lapin tutkimustyö keskittyy
värilasikondensaattina tunnettuun kvanttikromodynamiikan suurenergiarajan efektiiviseen kenttäteoriaan, jolla pyritään kuvaamaan
hadronien ja ytimien gluonirakennetta sekä
CERN-LHC- ja BNL-RHIC –hiukkaskiihdytinten
ydin-ydin-törmäyksissä tuotetun kvarkkigluoniplasman syntymekanismeja.
Kari J. Eskola

Tuomas Lappi on toiminut akatemiatutkijana
ultrarelativististen raskasionitörmäysten teoriaryhmässä fysiikan laitoksella vuodesta 2013.
Hän johtaa Fysiikan tutkimuslaitoksen teoria-

Mitalin luovuttaa valintakomitean puheenjohtaja professori Miklos Gyulassy (Columbia University, USA).
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Kuinka myrkky kesytetään: hiilidioksidi suojaa
kasvien entsyymiä syanidilta
Akatemiatutkija Heikki M. Tuonosen tutkimusryhmä kemian
laitokselta yhteistyössä kanadalaisen Saint Maryn yliopiston
(Halifax) prof. Jason A. C. Clyburnen tutkimusryhmän kanssa
onnistuivat valmistamaan ensimmäistä kertaa syanoformiaattia. Tämä yksinkertainen anioni syntyy syanidin sitoutuessa
hiilidioksidiin. Tulokset voivat auttaa kehittämään hiilidioksidin
talteenottoa eli kemiallisia tekniikoita, joiden avulla voidaan
vähentää ilmakehään päätyvän hiilidioksidin määrää. Tutkimus
julkaistiin Science- lehden 4.4.2014 ilmestyneessä numerossa.
Syanoformiaatin (NCCO2) on oletettu olevan yksi hedelmien
kypsymisprosessin sivutuotteista. Sitä ei kuitenkaan ole aiemmin havaittu, sillä se hajoaa erittäin helposti syanidiksi (CN-)
ja hiilidioksidiksi (CO2). Tuonosen ja Clyburnen ryhmien tutkimuksessa syanoformiaatti onnistuttiin eristämään ja vahvistamaan rakenne kokeellisilla ja teoreettisilla menetelmillä.
Tutkimus osoittaa, että kemiallinen ympäristö vaikuttaa syanoformiaatin pysyvyyteen. Entsyymin aktiivisessa keskuksessa,
jossa kemialliset reaktiot tapahtuvat, syanoformiaatti on pysyvä. Reaktioiden tapahduttua syanoformiaatti siirtyy solulimaan, jossa se hajoaa hiilidioksidiksi ja syanidiksi, jonka solulimassa olevat entsyymit tekevät vaarattomaksi. Syanoformiaatin
sisältämä hiilidioksidi toimii siis eräänlaisena suojana, jonka
avulla syanidi saadaan kuljetettua turvallisesti entsyymin ulkopuolelle. Syanoformiaatin eristäminen auttaa tutkijoita ymmärtämään sekä syanidin että hiilidioksidin kemiaa laajemmin.

Näistä jälkimmäinen on erityisen tärkeässä asemassa pyrittäessä kehittämään hiilidioksidin talteenottoa.
- Yksi suurista haasteista toimivan hiilidioksidin talteenoton
kehittämisessä on löytää materiaaleja, jotka sekä sitoutuvat
hiilidioksidiin että vapauttavat sen tarvittaessa, projektissa
maisteriopiskelijana työskennellyt Luke Murphy kertoo. Syanoformiaatti käyttäytyy juuri siten, joten sen kemia toimii loistavana mallina kehitettäessä uusia ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon. Clyburnen ja Tuonosen tutkimusprojektin tulokset
osoittavat myös sen, kuinka näennäisesti yksinkertaisen kemian todentaminen on joskus äärimmäisen hankalaa.
- On hämmentävää, että näin yksinkertainen anioni säilyi tuntemattomana näinkin kauan. Tämä herättää kysymyksen, mitä
muita yksinkertaisia molekyylejä ja ioneja emme vielä ole onnistuneet löytämään.
Heikki Tuononen

Taming a Poison: Saving Plants from Cyanide with Carbon Dioxide
The scientific world is one step closer to understanding how nature uses carbon-capture to tame poisons, thanks to a recent discovery of
cyanoformate by researchers at Saint Mary’s University (Halifax, Canada) and the University of Jyväskylä (Finland). This simple ion — which is
formed when cyanide bonds to carbon dioxide — is a by-product of the fruit-ripening process that has evaded detection for decades.
Chemists have long understood the roles of cyanide (CN-) and carbon dioxide (CO2) in fruit ripening, but have always observed them
independently. This is the first time scientists have isolated the elusive cyanoformate anion (NCCO2) and characterized its structure using
crystallography and computational chemistry. The results of the two-year study led by Dr. Jason Clyburne, Saint Mary’s University, and Dr.
Heikki M. Tuononen, University of Jyväskylä, were published in Science 4.4.2014.
The study demonstrates the profound effect of the surrounding medium on the stability of cyanoformate. This situational stability allows
carbon dioxide to deactivate cyanide’s toxic capabilities at the enzyme’s active site where chemical reactions take place. Subsequently, the
cyanoformate migrates to the cytoplasm of the cell where it breaks down, releasing the toxic cyanide at a location where it can be dealt with.
While this explains how the formation of cyanide does not halt the fruit ripening process, the implications extend beyond plants and a single
enzyme. Recognizing the factors governing the stability of cyanoformate furthers our understanding of carbon-capture, a process used to trap
and store carbon dioxide in the environment.
”One of the biggest challenges in carbon capture is finding a material that not only captures CO2, but easily releases it,” says Luke Murphy, a
M.Sc. candidate at Saint Mary’s who prepared the crystalline material for the study. ”Cyanoformate does both, and can be used as a model
system to develop carbon capture.”
This discovery also indicates that there is still more to be learned about the chemistry of simple chemical species, including carbon dioxide.
“The fact that cyanoformate was undetected for so long begs the question: What other simple chemistry have we missed?” asks Dr. Heikki M.
Tuononen, Academy of Finland research fellow, and senior lecturer at University of Jyväskylä, Finland.
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Uusi läpimurto kultananopartikkelien
rakennemäärityksessä
Stanfordin ja Jyväskylän yliopiston tutkijat osoittivat, että yksittäisen kultananopartikkelin tarkka rakenne voidaan määrittää
elektronimikroskopian avulla. Stanfordissa tehtyjen mittausten
tuloksena saatu 1,1 nanometrin kokoisen, 68 kulta-atomia sisältävän partikkelin rakenne (kuva) vastaa Jyväskylän yliopiston
nanotiedekeskuksessa tehtyjä teoreettisia ennustuksia sekä
infrapunaspektroskopian antamia tuloksia. Berkeleyn yliopistossa ja Hokkaidon yliopistossa tehdyt lisämittaukset antoivat
lisätukea tuloksille.
Elektronimikroskoopin periaate on sama kuin valomikroskoopissa sillä erotuksella, että elektronisäteiden aallonpituus samaa suuruusluokkaa kuin atomien välimatka kiteisessä aineessa (nanometrin osa), kun näkyvän valon aallonpituus
on satoja nanometrejä. Kiteeksi järjestäytyneitä makroskooppisia materiaaleja on tutkittu jo pitkään elektronimikroskopialla.
Tarkan atomitason kuvan saamiseksi materiaaleja on säteilytettävä suurienergisillä, intensiivisillä elektronisuihkuilla. Säteilytys
tuo kuvauskohteeseen energiaa ja voi muuttaa kohteen rakennetta, minkä vuoksi nanometrikokoiset materiaalit ovat vaativia
kuvauskohteita.
Tutkimuksen arvo on, että se osoittaa, kuinka pieniä nanopartikkeleita voidaan kuvata tarkasti elektronimikroskopialla pieniä säteilyannoksia käyttäen, mikäli partikkelinäyte on
tarpeeksi samanrakenteinen. Menetelmä ei rajoitu vain kultapartikkeleihin, vaan on käyttökelpoinen kaikkien metallinan-

opartikkelien rakennemäärityksessä. Muutaman nanometrin
kokoluokkaa olevilla kultapartikkeleilla on sovelluksia katalyytteinä, optisen signaalin herkistäjinä, fotoniikassa, biokuvantamisleimoina, lääkeaineiden kuljettajina ja molekyylielektroniikan komponentteina.
Tutkimuksessa olivat mukana Stanfordin yliopistosta Maia Azubel, Ai Leen Koh, David Bushnell ja Roger D. Kornberg (kemian
Nobel 2006), Jyväskylän yliopistosta Sami Malola, Jaakko Koivisto, Mika Pettersson ja Hannu Häkkinen, Lawrence Berkeley -laboratoriosta Greg L. Hura sekä Hokkaidon yliopistosta Tatsuya
Tsukuda ja Hironori Tsunoyama. Tutkimuksessa tehty suurteholaskenta oli osa PRACE projektia ”Nano-gold at the bio-interface”. Tutkimus julkaistiin Science-lehdessä 22.8.2014.
Hannu Häkkinen

Elektronimikroskopian avulla
määritetyn Au68-kultananopartikkelin rakenne. Eri väriset
pallot kuvaavat partikkelin
keskiakselin (punainen)
ympärille järjestäytyneitä
kulta-atomeja.

A breakthrough in imaging gold nanoparticles to atomic resolution by electron microscopy
Nanometre-scale gold particles are intensively investigated for application as catalysts, sensors, drug delivery devices, biological contrast
agents and components in photonics and molecular electronics. Gaining knowledge of their atomic-scale structures, fundamental for
understanding physical and chemical properties, has been challenging. Now, researchers at Stanford University, USA, have demonstrated that
high-resolution electron microscopy can be used to reveal a three-dimensional structure in which all gold atoms are observed. The results
are in close agreement with a structure predicted at the University of Jyväskylä, Finland, on the basis of theoretical modelling and infrared
spectroscopy (see Figure). The research was published in Science on 22 August 2014.
The revealed gold nanoparticle is 1.1 nm in diameter and contains 68 gold atoms organised in a crystalline fashion at the centre of the particle.
The result was supported by small-angle X-ray scattering done in Lawrence Berkeley National Laboratory, USA, and by mass spectrometry
done at Hokkaido University, Japan.
Electron microscopy is similar in principle to conventional light microscopy, with the exception that the wavelength of the electron beam
used for imaging is close to the spacing of atoms in solid matter, about a tenth of a nanometre, in contrast with the wavelength of visible
light, which is hundreds of nanometres. A crucial aspect of the work is the irradiation of the nanoparticle with very few electrons to avoid
perturbing the structure of the nanoparticle. The success of this approach opens the way to the determination of many more nanoparticle
structures and to both fundamental understanding and practical applications.
The researchers involved in the work are Maia Azubel, Ai Leen Koh, David Bushnell and Roger D. Kornberg from Stanford University, Sami
Malola, Jaakko Koivisto, Mika Pettersson and Hannu Häkkinen from the University of Jyväskylä, Greg L. Hura from Lawrence Berkeley National
Laboratory, and Tatsuya Tsukuda and Hironori Tsunoyama from Hokkaido University. The work at the University of Jyväskylä was supported by
the Academy of Finland. The computational work in Hannu Häkkinen’s group was done at the HLRS-GAUSS centre in Stuttgart as part of the
PRACE project ”Nano-gold at the bio-interface”.
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Hylkimisestä hyötyä nanokokoisten
koordinaatiohäkkien itsejärjestymisprosesseissa
Koordinaatiohäkit ovat nanokokoisia molekyylejä tai
ioneja, jotka voivat vangita toisia molekyylejä sisäänsä.
Ne muodostuvat orgaanisista ligandeista sekä metalliioneista nk. itsejärjestymisprosessien (self-assembly)
kautta. Manu Lahtisen tutkimusryhmä selvitti positiivisesti varautuneen (kationisen) ligandin sekä Pd(II) ja
Cu(II) metalli-ionien välisiä itsejärjestymisreaktioita. Tutkimuksessa hyödynnettiin kookkaiden kationisten ligandien välistä hylkimistä, jonka ansiosta itsejärjestyminen

johti uudenlaisen tetraedrisen [M6L4]24+ koordinaatiohäkin muodostumiseen. Valmistetut häkit kykenivät,
kationisten ligandien ansiosta, neljän isohkon anionisen
vierasmolekyylin samanaikaiseen kaappaamiseen koordinaatiohäkin onkaloon. Anionin sitoutumisessa havaittiin selkeä selektiivisyys kahden eri fluoratun anionin,
heksafluorofosfaatin (PF6–) ja trifluorometaanisulfonaatin (CF3SO3–), välillä, joista PF6– anionit sitoutuvat häkkiin
CF3SO3– anioneja mieluummin. Tulokset antavat uutta
tietoa koordinaatiohäkkien itsejärjestymisprosesseista
sekä auttavat aiempaa monimuotoisempien koordinaatiohäkkien suunnittelua.
Tutkimus julkaistiin Chemical Communications -lehdessä
ja on osa Manu Lahtisen tutkimusryhmässä työskentelevän FM Anssi Peurosen väitöstyötä, joka liittyy kationisten ammoniumyhdisteiden rakennekemiaan. Ryhmään
kuuluu lisäksi maisteriopiskelija Samu Forsblom.

Tutkimuksessa valmistettu [M6L4]24+ koordinaatiohäkki havainnollistettuna van
der Waals-mallia käyttäen.

Manu Lahtinen

Uusi sensorimolekyyli pyrofosfaatin havainnointiin
Akatemiaprofessori Kari Rissanen, Dr. Sandip Bhowmik
ja Dr. Biswa Nath Ghosh kemian laitokselta sekä dosentti
Varpu Marjomäki biologian laitokselta kehittivät erittäin
herkän sensorimolekyylin tunnistamaan hyvin pieniä
(nanomolaarisia) pitoisuuksia pyrofosfaattia. Keksinnöstä
voi avautua uusia sovellutuksia syövän varhaiseen toteamiseen. Sensorimolekyyli on noin 1000 kertaa herkempi
kuin vastaavat pyrofosfaatin havainnointiin soveltuvat
metodit.
Pyrofosfaatti on tärkeä yhdiste energiametaboliassa,
DNA:n replikaatiossa ja solusignaloinnissa. Syöpäsoluissa nämä prosessit ovat usein selvästi muuttuneet, minkä
vuoksi pyrofosfaatin herkkä havainnointi auttaa syövän
tutkimuksessa. Koska kehitetty molekyyli muuttuu voimakkaasti fluoresoivaksi sitoutuessaan pyrofosfaattiin,
se soveltuu erinomaisesti pyrofosfaatin kuvantamiseen
elävissä soluissa. Happamassa vesiliuoksessa sensorimolekyyli muodostaa veden kanssa hydrogeeliä, joka myös
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pystyy havainnoimaan pyrofosfaattia. Levittämällä geeliä
paperiliuskalle ja mittaamalla näytteen fluoresenssi voitaisiin helposti ja edullisesti havainnoida esimerkiksi juomavedessä olevaa pyrofosfaattia.
Kari Rissanen

Elävässä syöpäsolussa esiintyvä pyrofosfaatti (oranssi
väri) kuvannettuna oikeassa
alakulmassa esitetyllä sensorimolekyylillä.

Proteiinien valoindusoituja rakennemuutoksia
metsästämässä
Kuinka organismit muuttavat valon biologiseksi toiminnaksi solun sisällä? Janne Ihalainen (Jyväskylän yliopisto,
bio- ja ympäristötieteiden laitos) ja Sebastian Westenhoff (Göteborgin yliopisto, kemian ja molekyylibiologian
laitos) tutkimusryhmineen selvittivät punaisen valon aiheuttamia atomirakenteen muutoksia bakteerien punavalosensoreilla, fytokromeilla.
Elämä maapallolla perustuu auringon valoon. Siksi moniin organismeihin on kehittynyt valon mittaamismenetelmiä. Kasvit, sienet ja bakteerit käyttävät punaisen
valon havainnoimiseen niin kutsuttuja punavalosensoriproteiineja, fytokromeja. Vaikka fytokromit on tunnettu jo yli 50 vuoden ajan, vasta vuonna 2014 Ihalaisen ja
Westenhoffin tutkimusryhmät selvittivät niiden atomita-

Bakteerifytokromin kiderakenteen muutokset pimeässä ja valotetussa muodossa.

son rakenteelliset muutokset valoreaktion aikana käyttämällä uraauurtavasti sekä kidetilan että liuostason röntgensirontatekniikoita. He pystyivät todentamaan kuinka
punaisen valon absorption aiheuttama yksittäisten atomien pieni liike (0,2 nm) valoa absorboivassa kromoforissa, biliverdinissä, voimistuu atomimittakaavassa laajoihin
(3 nm) muutoksiin proteiinin kokonaisrakenteessa. Tämä
vahvistusmekanismi mahdollistaa valon aiheuttaman signaalin välittymisen proteiinilta toiselle erittäin nopeasti
ja varmasti. Signaalin välitys proteiinilta toiselle taas saa
aikaan solutason muutoksia eliössä.
Tutkimustulos havainnollistaa ainutlaatuisella tavalla proteiinien kykyä muuttaa rakennettaan toimintansa eri vaiheissa. Tämä auttaa ymmärtämään biologisten valosensoreiden toimintaa. Proteiinin toiminnan mallintaminen
ja hyödyntäminen helpottuu huomattavasti, kun niiden
rakenteet, rakennemuutokset ja muutosten nopeudet
ovat tiedossa. Valosensoreiden toimintaa hyödynnetään
jo nyt muilla tieteenaloilla, erityisesti neurotieteissä.
Kontrolloiduilla, valolla ohjattavilla reaktioilla voidaan
saavuttaa uusia läpimurtoja solun reaktioiden tutkimuksessa ja muun muassa lääketieteellisissä sovelluksissa,
kuten valoterapiassa tai molekyylidiagnostiikassa.
Janne Ihalainen

Applying a framework for landscape planning
under climate change for the conservation of
biodiversity in the Finnish boreal forest
Conservation strategies are often established without
consideration of the impact of climate change. However,
this impact is expected to threaten species and ecosystem
persistence and to have dramatic effects towards the
end of the 21st century. Designing effective conservation
strategies at regional scales to improve habitat quality
requires measuring the vulnerability of regions to climate
change and their conservation capacity. In the present study
researchers from the University of Jyväskylä, the University
of Eastern Finland and the Finnish Forest Research Institute
used an ecosystem model to define the potential resilience

of the boreal forest by relating its current conservation
capacity to its vulnerability to climate change. They were
able to identify four response categories that require
different adaptation strategies: susceptible, resilient,
resistant and sensitive. The results indicate that the Finnish
landscape is likely to be dominated by a high proportion of
resistant, resilient and sensitive forest areas. For landscape
managers this means increased uncertainty in the choice of
conservation strategies.
Adriano Mazziotta

Bio- ja ympäristötieteiden laitos • The Department of Biological and Environmental Science | 35

Uusi simulaatio auttaa ennustamaan
meren pinnan nousua

Timo Riikilä

Merenpinnan nousu on suurimpia ilmaston
lämpenemisen aiheuttamia uhkia. Seuraavan
vuosisadan aikana siihen vaikuttavat eniten
jään sulaminen ja jäävuorten lohkeaminen.
Lohkeamisen simulointi on suurimpia tieteellisiä haasteita merenpinnan nousun ennustamisessa. Simuloiminen on ollut hankalaa ja
erityisen vaikeaa on ollut lohkeamisen sisällyttäminen ilmastonmuutosmalleihin. Professori
Jussi Timonen ja tohtorikoulutettava Timo Riikilä fysiikan laitokselta olivat mukana tutkimusryhmässä, joka onnistui simuloimaan jäävuoren lohkeamista.
– Vertasimme jäävuorten lohkeamisesta Svalbardissa, Alaskassa, Grönlannissa ja Etelänapamantereella tehtyjä laajoja havaintoja
teoreettisiin tarkasteluihin ja uudenlaisten tietokonesimulaatioiden tuloksiin, tohtorikoulutettava Timo Riikilä selittää.
Tutkijat huomasivat, että jäävuorten lohkeamistahti noudattaa ns. skaalauslakia jäävuorten tilavuuden vaihdellessa yhden ja triljoonan kuutiometrin välillä. Tämä tarkoittaa, että
tapahtuma on samanlainen pienille ja suurille

jäävuorille. Uudet tietokonesimulaatiot, jotka
kuvasivat miljoonien jääpartikkelien muodostamien jäätiköiden lohkeamista, olivat hyvin
sopusoinnussa havaintojen kanssa.
– Jään lohkeaminen aiheutuu sen läpi nopeasti etenevästä säröstä. Jäävuoren koon ja lohkeamisten välisten odotusaikojen jakaumat
muistuttavat läheisesti hiekkakasan vyöryille
kehitettyjä jakaumia. Hiekkakasamalli on ns.
itseorganisoituvasti kriittisten järjestelmien perusmalli, Jussi Timonen kuvailee.
Tulos viittaa siihen, että jäävuorten lohkeaminen edustaa itseorganisoituvasti kriittisten järjestelmien käyttäytymistä. Malli toimii
kriittisen pisteen läheisyydessä siten, että jää
välillä etenee (alikriittisellä alueella) ja välillä
vetäytyy (ylikriittisellä alueella) riippuen ilman
lämpötilan vaihteluista. Siten ympäristö vaikuttaa jäävuorten lohkeamiseen; välillä voi olla
hyvin vähäistä jäävuorten muodostusta ja välillä jäätikkö voi hävitä kokonaan, jonka tutkijat
ovat havainneet. Menetelmän avulla pystytään
myös ennustamaan meren pinnan tulevaa kehitystä.
Tutkimus tehtiin yhteistyössä suomalaisten,
ruotsalaisten, yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten
tutkimusryhmien kanssa, ja se on julkaistu Nature Geoscience –lehdessä.
Timo Riikilä

Simulaatio Kronebreen jäätikön etureunasta. Jäätikön edustalla
vertailukohteena 100 metriä pitkä jäänmurtaja.
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Suuri lämpösähköinen teho magneettien
ja suprajohteiden yhdistelmästä

Tero Heikkilä
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Lämpösähköilmiöt havaittiin jo 1830-luvulla,
kun virolainen tiedemies Thomas Johann Seebeck havaitsi lämpötilaeron aikaansaavan jännitteen, ja ranskalainen fyysikko Jean Charles
Athanase Peltier löysi käänteisen ilmiön, jossa
sähkövirran avulla saatiin siirrettyä lämpöä kappaleen eri osien välillä. Tehokkaimmat lämpösähkölaitteet on tehty puolijohteista. Puolijohteiden ja suprajohteiden elektronirakenne on
samankaltainen, mutta tavallisesti suprajohteissa elektronirakenteen symmetriasta johtuen
lämpösähköilmiö kumoutuu. Nyt julkaistussa
työssä Heikkilä ja kansainvälinen tutkijaryhmä
osoittivat, että tämän symmetrian voi rikkoa altistamalla suprajohde suureen magneettikenttään, ja johtamalla sähkövirta magneettisen
kontaktin läpi. Tämän tuloksena systeemiin saadaan aikaan hyvin suuri lämpösähköilmiö. Sitä
voitaisiin hyödyntää esimerkiksi hyvin tarkassa
tehonmittauksessa, tai vastaavaa mekanismia
voitaisiin käyttää puolijohteissa niiden lämpösähkötehon parantamiseen.

ja kumppanien tulosten mukaan havaitut magneettiset signaalit johtuvatkin mittauselektrodeissa tapahtuvasta lämpösähköilmiöstä.

D OS

Lämpösähköilmiöiden avulla sähkövirtoja voidaan käyttää jäähdytykseen tai toisaalta lämpötilaeroja sähköiseen tehontuottoon. Jyväskylän
yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijat Suomesta
yhdessä espanjalaisen San Sebastianin yliopiston ja saksalaisen Oldenburgin yliopiston kanssa osoittivat teoreettisesti, kuinka magneetteja
ja ohuita suprajohdemetalleista tehtyjä filmejä
yhdistelemällä saadaan aikaan hyvin tehokas
lämpösähköilmiö. Tutkimustyön tulokset julkaistiin 6. helmikuuta 2014 kansainvälisessä
Physical Review Letters -julkaisussa. Jyväskylän
yliopistossa tutkimusta johti professori Tero
Heikkilä.

Kaaviot kuvaavat fysikaalisia rakenteita, joihin tutkimusryhmä
ennustaa suuria lämpösähköilmiöitä. Lämpösähköilmiö saadaan
aikaan rakenteessa, jossa ferromagneetti (F) kytketään eristävän
liitoksen (I) kautta ohueen suprajohdefilmiin. Suprajohdefilmin
energiasymmetria rikotaan kytkemällä se joko ferromagneettiseen eristeeseen (FI) tai altistamalla se magneettikenttään.
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Tutkijaryhmän työ artikkeli valittiin ”Editors suggestion” –kategoriaan, joka suosittaa artikkelia
laajalle lukijapiirille sen selkeyden tai merkittävyyden vuoksi.
Vuoden 2014 aikana sama tutkijaryhmä osoitti, että yllä kuvattu mekanismi selittää viime
aikoina tehtyjä koetuloksia, joiden mukaan
suprajohteisiin tuotetun magneettisen tilan
elinaika on paljon odotettua pidempi. Heikkilän
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Fyysikoiden ja kemistien tietotaito ja tutkimuslaitteet
mukana Tekes-hankkeessa

Onko satoja vuosia vanha arvoteos varmasti aito?
RECENART® – Research Centre for Art -hanke
on tutkimustarpeesta syntynyt suomalainen
palveluinnovaatio, joka vastaa taidemarkkinoiden kysyntään. Hanke käynnistyi vuoden
2014 alussa Tekesin ja Jyväskylän yliopiston
Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa
-rahoituksella. Kokonaisuudessaan RECENART
on saanut runsaan 1,1 miljoonaa euroa hankerahaa, siitä 70 % Tekesiltä ja 30 % yliopistolta.
Projektille on vuoden 2014 lopulla myönnetty
jatkoa kesään 2016 saakka.
Kansainvälisen taidemyynnin arvo vuonna
2013 oli noin 47,4 miljardia euroa, ja se on
kasvava markkina-alue. Sijoittamisessa on riskejä, sillä korkeimpien arvioiden mukaan yli 40
% taidemyynnistä on väärennöksiä. Siksi tutkimuksen ostaminen on yleistynyt taidetta hankittaessa. Teknologiset menetelmät korvaavat
ns. konossööriyden eli silmämääräistä arviointia soveltavan taiteentuntijuuden. Laaja-alaista
taideteostutkimusta tekeviä tutkimuslaitoksia
on vähän, eikä yksikään näistä sijaitse pohjoiseurooppalaisella alueella.
RECENART vastaa tarpeeseen yhdistämällä
taidehistorian, kemian, fysiikan ja tietotekniikan huippuosaamista sekä -teknologiaa taideteostutkimukseen. Monitieteiseen 13-jäseniseen tutkimustiimiin kuuluu myös kokenut
materiaalianalyytikko ja taidekonservaattori.
Taidehistoriallisia ja materiaalitieteellisiä menetelmiä sovelletaan mm. maalausten, piirrosten, veistosten ja arkeologisten esineiden sekä
keramiikkaesineiden tutkimukseen.
Kilpailuvalttina hankkeella on esinettä vaurioittamattomien tutkimusmenetelmien soveltaminen ja liikuteltavan laboratorion kehittäminen
paikan päällä tehtävään teostutkimukseen.
Erityisen mielenkiintoisen hankkeesta tekee
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella huippuunsa kehitetty kiihdytinpohjainen PIXE-materiaalianalytiikka ja poikkeuksellisen hyvän
erotuskyvyn TES-PIXE-analytiikka.
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Taiteentutkimus tarjoaa uusia käyttötapoja
myös hyperspektrikameralle. Sillä saadaan näkyviin hävinneitä kirjoituksia, signeerauksia ja
luonnospiirroksia maalikerrosten alta.
PIXEä käyttämällä on päästy niin tarkkoihin tuloksiin, että vertailumateriaaliin perustuen on
voitu osoittaa Tang-astian lasitusuuni ja valmistuspaikka 900-luvun Kiinasta. Hyperspektrikameran avulla on paljastettu alkuperäinen signeeraus, joka myöhemmin oli nimetty toiselle
taiteilijalle. Ranskalaisen impressionistitaiteilijan teoksen tekijyysoletusta on voitu vahvistaa
yhdistämällä monitieteellistä asiantuntemusta.
Keskiaikaisen taideteoksen ajoitus ja valmistuspaikkatiedot ovat saaneet lisävahvistusta. Pilottitutkimuskohteita on saatu mm. Suomesta,
Singaporesta ja Saksasta.
Hankkeessa tähdätään kaupallisia tutkimuspalveluita tarjoavan yrityksen perustamiseen.
Edeltävään työhön kuuluu kansainvälisten tutkimuspalvelumarkkinoiden kartoitusta ja verkostoitumista alan tutkimuslaitosten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Valmisteilla on
taideteosten merkintätuoteinnovaatio, jolla on
laajoja sovellusmahdollisuuksia.
Tulevaisuudessa RECENART® palvelee taidekauppaa, museoita, poliisia, tullia, vakuutusyhtiöitä ja suuria taidekokoelmia hallinnoivia
suuryrityksiä sekä taiteen ostajia turvaten
teoksen aitouden ja merkitsemällä sen uniikilla
merkintätuotteellaan.
Timo Sajavaara

Timo Sajavaara

Kiihdytinlaboratorion asema
avaruustutkimuksessa vahvistuu
Fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa
käynnistyi ensimmäinen Euroopan Unioinin
Horisontti 2020 -ohjelman tutkimushanke.
Kaksivuotisen hankkeen koordinaattori on saksalainen Leibniz Institute for Innovative Microelectronics ja sen kokonaisrahoitus on vähän yli
miljoonaa euroa. Hankkeen vastuullinen johtaja Jyväskylän osiossa on tutkimusjohtaja Ari
Virtanen. Rahoitus Jyväskylän hankeosuudelle
on 94 200 euroa.
R2RAM eli Radiation Hard Resistive Random-Access Memory -hankkeen tavoitteena
on kehittää tavallisella mikropiiriteknologialla
valmistetuista muistipiireistä paremmin säteilyä kestäviä. Tämä on tärkeää erityisesti
avaruuteen lähetettävissä komponenteissa,
koska ne joutuvat pääosin auringosta tulevan
hiukkassäteilyn pommittamiksi. Fysiikan laitos
testaa kehitettyjen muistien kestävyyttä hiukkaskiihdyttimellä tuotetulla hiukkassäteilyllä.
Sillä saadaan muistipiireihin aikaan vastaavia
vaurioita kuin avaruuden hiukkaset aiheuttaisivat. Ari Virtasen ryhmä osallistuu tutkimukseen
tarjoamalla sopivat säteilyolosuhteet, jotka

mahdollisimman hyvin vastaavat todellista avaruudessa vallitsevaa tilannetta.
Horisontti 2020 -ohjelma rahoittaa eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina
2014–2020 yhteensä 70,2 miljardilla eurolla.
Sen osa-alueiksi on nimetty Huipputason tiede,
Teollisuuden johtoasema ja Yhteiskunnalliset
haasteet. Jyväskylän yliopiston tutkijoiden jättämistä hanke-ehdotuksista vuoden 2014 hakuihin on arvioitu vasta hieman yli puolet. Kuusi hanketta on jo varmistanut rahoituksensa ja
niiden kautta Jyväskylän yliopistoon on tulossa
3,6 miljoonan euron rahoitus. Loppujen hanke-ehdotusten arviointitulokset saadaan tammi-toukokuussa 2015.

Ari Virtanen

Ari Virtanen

Satelliittikomponentti
säteilytyksessä.
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