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Dekaanin katsaus Dean’s overview
4

Vuosi 2015 jäi mieliimme vuotena, jolloin yliopistoista keskusteltiin enemmän kuin aikoihin. Tuskin meni päivää ilman
yliopistolaitosta koskevaa uutista, blogia tai haastattelua. Valitettavasti lisääntynyt julkisuus ei kummunnut yliopistojen positiivisista saavutuksista, vaan koko koulutusjärjestelmäämme
kohdistuvista laajamittaisista taloudellisista leikkauksista. Budjettileikkaukset yhdessä TEKESin rahoituksen alasajon kanssa
ovat ajamassa yliopistoja ennennäkemättömiin sopeuttamisohjelmiin. Yliopistot hakivat uusia asemia ja vuoden loppua kohden
yliopistojen omatkin äänenpainot koskien yliopistoverkoston
karsimista kovenivat. Resurssien niukkeneminen ja vaatimus
uudistua tulevat johtamaan merkittäviin muutoksiin yliopistokentässämme. Muutoksessa mitataan myös Jyväskylän yliopiston profiilin kilpailukyky ja toiminnan strateginen ketteryys.
Toimintavuosi oli tiedekunnan osalta erinomainen. Tutkimustuloksia raportoitiin lukuisissa huippujulkaisuissa ja tutkijamme onnistuivat edellisvuosien tavoin täydentävän rahoituksen
hankinnassa. Sinnikkyys hakemisessa palkittiin, kun Hannu
Häkkinen valittiin akatemiaprofessoriksi ja Tuomas Lappi sai
arvostetun ERC-rahoituksen. Olkoon nämä onnistumiset esimerkkeinä muille! Tutkimusinfrastruktuuri vahvistui entisestään 800 MHz NMR-spektrometrin ja HIM-mikroskoopin
käyttöönoton myötä. Uutta tiedettä on siis odotettavissa.
FM-tutkintojen osalta ilahduttavaa oli kemian laitoksen hyvä
tutkintotulos. Pitkäjänteinen panostaminen opetuksen kehittämiseen tuottaa tulosta.
Kiitän koko henkilöstöä erinomaisesta työstä.

The year 2015 will remain in our memories as the year that
Universities were discussed in public more than ever before.
Hardly a day went by without there being a news story, interview
or blog post related to University issues. Unfortunately the
publicity was not due to great scientific achievements, but
rather the broad and far-reaching budget cuts. These factors
have driven the Universities to take rather drastic actions to
balance their operations. The Universities have had to reevaluate their position and to seek new partnerships. Towards
the end of the year, statements questioning the breadth of
the Finnish University system became more abundant. The
winds of change are also blowing in our University, and our
competitiveness, profile and strategy will come under scrutiny.
2015 was very successful for the Faculty. Our research
was published in high-ranked journals, and our researchers
were successful in procuring competitive research funding.
Persistence paid off when Hannu Häkkinen was selected as an
Academy Professor and Tuomas Lappi was awarded a
prestigious ERC grant. Hopefully their success will inspire
others! Further strengthening of our research infrastructure
came in the form of the 800 MHz NMR-spectrometer and
the HIM microscope. Exciting new science can be expected.
Long-term work on development of teaching at the Chemistry
Department was realized in the number of the Master degrees
granted.
I warmly thank the staff for their hard work over the year.
Henrik Kunttu

Henrik Kunttu
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Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta pyöreät 50 vuotta
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TIEDEKUNTA JUHLI ”VIISIKYMPPISIÄÄN¨
Tiedekunta täytti syksyllä 50 vuotta ja juhli tätä rajapyykkiä
yhdessä vuosien saatossa toimintaan osallistuneiden kesken.
Tiedekunnan 50-vuotisjuhla oli sopiva yhdistelmä juhlavaa tunnelmaa ja huumoria.
Varsinainen juhlapäivä järjestettiin 6.11.2015. Kaikille avoin päiväjuhla Agoran Martti Ahtisaari –salissa kokosi salin täyteen
henkilökuntaa sekä kutsuvieraita. Iltajuhla järjestettiin tiedekunnan henkilökunnalle ja kutsuvieraille Rantasipi Laajavuoressa. Ohjelmaan sisältyi mielenkiintoisia puheenvuoroja, virallista
juhlahumua sekä epävirallisempaa yhdessäoloa. Päiväjuhlassa
puhuivat mm. rehtorit Matti Manninen, Aino Sallinen, akateemikko Risto Nieminen sekä dekaani Henrik Kunttu. Iltatilaisuudessa viihdytti valtakunnan eturivin yhtye Jean S yhdessä
Iina Kuustosen kanssa.
”SATTUMAA, HAPEROTATTEJA JA KELTAINEN
SYKLOTRONI”
Juhlavuoden kunniaksi tiedekunnan työntekijöiden muistoja ja
tarinoita koottiin juhlakirjaan ”Sattumaa, haperotatteja ja keltainen syklotroni - Aikalaistarinoita Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-vuotiselta taipaleelta”. Teoksen kirjoittamiseen osallistui kolmisenkymmentä
tiedekunnassa työskennellyttä tai opiskellutta henkilöä. Osa
kirjoittajista on ollut mukana tiedekunnan toiminnassa lähes alkuajoista lähtien, joten lukija pääsee aikamatkalle eri vuosikymmenille. Kirja kertoo mm. kenen tutkijanura alkoi räjähdyksellä
ja miksi rehtori Matti Mannisen äiti huolestui poikansa urasta.
Kirjan toimitti tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Tiedekunta on
..
..
enemman kuin pelkka
tiedekunta. Se on tapa
ajatella ja toimia.
Arvokkain
voimavaramme
.. ..
on henkilostomme
..
ja hyva yhteishenki,
opiskelijoita
unohtamatta.

Tiedekunta on kasvanut
..
.. ..
kourallisesta ihmisia merkittavaksi
..
kansainvaliseksi toimijaksi.
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Ihailin rehtorivuosinani
luonnontieteilijoiden avointa
kommunikointikulttuuria

..

ja tekemisen meininkia.
(Aino Sallinen)

		
..

.. ..
Juhlakirja: Viihdyttava
lukupaketti, jota voi selailla
..
ja lueskella pienina paloina.
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”HYPOTEESIN HUTKIJAT”
Juhliin liittyen julkaistiin video, jossa murretaan luonnontieteeseen ja tutkijoihin liittyviä myyttejä. Videon ensiesitys oli päiväjuhlassa ja nyt se on katsottavissa Youtubessa
(www.youtube.com/watch?v=JtBKJblZVZs).
”LUONNONTIETEELLISIÄ KOKEITA JA
IHMETTELYÄ”
Alle kouluikäisille lapsille järjestettiin tiedepäivä tiistaina
3.11.2015 Ylistönrinteen kampuksella. Tapahtuma tarjosi lapsille
elämyksiä kiehtovista matematiikan ja luonnontieteiden ilmiöistä. Lapset tutkiskelivat ötököitä, testasivat kuinka ilmapallon
avulla luodaan sähköä, tanssittivat rusinoita ja tekivät lempiväritilastoa. Yhteensä tapahtumaan osallistui yli 200 lasta. Positiivista palautetta satoi ovista ja ikkunoista, lapset hymyilivät ja
näyttivät ”oikeat” niin tiedemiehet kuin -naisetkin nauttineen
tilanteesta. Parasta olikin lapsista huokuva oivaltamisen riemu
ja innostus.
OPISKELIJAT KOKOONTUIVAT
SAMAN KATON ALLE
Tiistaina 3.11.2015 opiskelijat juhlivat tiedekuntaa Tanssisali Lutakossa. Tilaisuus toteutettiin tiedekunnan ja sen ainejärjestöjen yhteistyönä ja se oli tarkoitettu sekä tiedekunnan opiskelijoille että henkilökunnalle. Illan ohjelmassa oli mm. tiedekunnan
opintoasianpäällikkö Marja Korhosen tervehdys opiskelijoille,
tiedekunnan kuoron esiintyminen ja luonnollisesti live-musiikkia. Musiikista vastasi tiedekunnan opiskelijoiden omat bändit.

....

..

Hyvaa talkoohenkea...
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..
Luonnontieteilijat
juhlivat pilke
..
silmakulmassa!

Juhlaviikolla koettiin
koko tiedekuntatasoista
..
..
yhtenaisyytta.

..
..
...ja yhdessa tekemista!

Tiedekunta esittäytyy
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on vuonna 2015 neljästä isosta laitoksesta koostuva vahva tutkimukseen ja koulutukseen keskittyvä yksikkö. Laitosten lisäksi tiedekunnassamme toimii:
• Kiihdytinlaboratorio
• Kansainvälinen ekologian talvikoulu
• Konneveden tutkimusasema
• Kansainvälinen kesäkoulu
• Nanoscience Center
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KEMIAN LAITOS
Kemian laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat
rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia sekä kemian opettajien koulutus. Laitoksen johtajana toimii professori
Jan Lundell.

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat evoluutiotutkimus, akvaattisten ekosysteemien sekä ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus sekä solujen,
virusten ja biomolekyylien rakenteen ja toiminnan tutkimus.
Laitoksen johtajana toimii professori Mikko Mönkkönen.
Huippuyksikkö:
• Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö
Vuonna 2015 laitoksella oli:
• 16 professoria
• FiDiPro-professori Holland R. Cheng

FYSIIKAN LAITOS
Fysiikan laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat
ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka, materiaalifysiikka, hiukkasfysiikka sekä fysiikan opetus ja opettajien koulutus. Laitoksen
johtajana toimii professori Jukka Maalampi.
Huippuyksiköt:
• Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö
• Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö
Vuonna 2015 laitoksella oli:
• 18 professoria
• FiDiPro-professori Jacek Dobaczewski

KONNEVEDEN KAMPUS
· Konneveden tutkimusasema on tunnettu kokeellisen ekologian,
evoluutioekologian ja vesistötieteiden tyyssija.
· Tutkimusasema on vireä ja vieraanvarainen tutkimus-, kurssi ja
kokouspaikka niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
· Konnevedellä hyvät laboratoriotilat, koe-eläinten säilytystilat ja
tutkimusympäristöjä kuten 43 myyrätarhaa ja Konneveden saaret.

jyu.fi/bioenv/konnevesi

Vuonna 2015 laitoksella oli:
• 8 professoria
• Akatemiaprofessori Kari Rissanen

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka,
tilastotiede ja matematiikan opettajien koulutus. Laitoksen johtajana toimii professori Tero Kilpeläinen.
Huippuyksiköt:
• Inversio-ongelmien huippuyksikkö
• Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö
Vuonna 2015 laitoksella oli:
• 10 professoria
• FiDiPro-professori Nicola Fusco

NANOSCIENCE CENTER
Nanoscience Center on fysiikan, kemian ja bio- ja ympäristötieteiden
laitosten yhteinen poikkitieteellinen tiedekeskus. Nanoscience Centerin
johtajana toimii akatemiaprofessori Hannu Häkkinen.
Tutkimuksen pääalueet:
• Nanorakenteiden spektroskopia
• Orgaaninen nanokemia
• Teoreettinen nanotiede
• Kokeellinen nanofysiikka
• Proteiinit nanorakenteina
• Virustutkimus
Nanotiedekeskuksessa työskentelee 15 professoria ja noin 150 tutkijaa.

jyu.fi/nanotiede

Professori Marja Tiirola:
”Vakinaistettu viiskymppinen”
12

Sain vakituisen professuurin Jyväskylän yliopistossa työskenneltyäni tasan 20 vuotta väitöskirjan tekijänä, post doc -tutkijana, akatemiatutkijana ja viimein kaksi vuotta lehtorina.
Lähes koko tuon ajan olen toiminut free lancer -periaatteella,
hankkien oman tuloni ja toimeentuloa myös muutamille tutkimusryhmän jäsenille. Vaikka aika on ollut pitkä, se ei ole tullut
pitkäksi. Vuodet ovat olleet täynnä erilaisia deadlineja ja jännittävää odotusta. Tilanne on koko ajan parantunut, kun omat
lapset ovat kasvaneet isoiksi, eikä heitä enää tarvitse hakea häpeällisesti perhepäivähoitajan joogatunneilta myöhään venähtäneen työpäivän jälkeen. Onko työ ollut sitten niin mieluisaa?
Moni kysyy miten jaksaa tehdä tutkimusta, kun tulevaisuuden
työmahdollisuudet ovat hämärän peitossa. Yliopistolla saattavat
olla töiden lisäksi kaverit ja tutut kuviot. Teemme kansainvälisiä
julkaisuja ja opetamme, mutta on todellinen etuoikeus saada
nauttia tutkijan vapaudesta, käydä lämpimissä maissa kokouksissa ja tutustua kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin, kahvitella fiksujen ja kiinnostavien ihmisten seurassa ilman päivittäistä painetta. Päättyvä työsuhde on myös mahdollisuus uuteen,
kyynisyys sen sijaan tappaa luovuuden ja ilon. Siksi on tärkeää
elää tätä päivää täysillä eikä vain odottaa vakinaistamista.
Mietimme yhdessä muiden opettajien kanssa keinoja, joilla saisimme säilytettyä tänne tulevien fuksien motivaation.
Pohdimme erilaisia opetus- ja oppimismuotoja, innostavan
opettajan ja ryhmäytymisen merkitystä, sekä omaa arvostavaa
suhtautumistamme opiskelijoihin. Opiskelijoiden arvostavaan

ohjaukseen kuuluu myös tietynlainen tiukkuus ja vaativuus, jota
myös työnantajat toivovat. Kuten kaikessa kasvatuksessa, vanhemmat näyttävät esimerkkiä. Kenties mekin, vakinaistettu tai
vakinaistamaton henkilökunta, voisimme motivoida toisiamme
ja opiskelijoita jääkiekkokielellä lausuttuna ”huikeisiin” tuloksiin
tiimityöllä, iloitaan yhteisistä maaleista!
PS. Mikrobiologiasta ja ERC-hankkeesta kotisivuillani
users.jyu.fi/~mtiirola/

Tiirolan ryhmässä työskentelee 4 post doc -tutkijaa,
väitöskirjantekijä ja siviilipalvelusmies.
Veli-Mikko Puupponen, Anu Mikkonen,
Sanni Aalto, Marja Tiirola, Jatta Saarenheimo,
Pauliina Salmi ja Anita Mäki.
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TICK-TAG: A novel diagnostic test kit
for TBD pathogen detection
14

Ticks transmit microbes to humans, and when not treated
properly these microbes can cause Tick-Borne Diseases (TBD).
The most common of these diseases is Lyme Borreliosis (LB)
that is caused by a bacterial infection from the Borrelia family.
LB in its advance stage is where patients’ symptoms persist due
to multiple microbial infections, thus deeming any therapeutic
interventions hopeless. 2.4 million of 3 million Lyme patients
in 80 countries suffer from persistent TBD and it is expected
to become epidemic. Diagnostic tools are extremely unequipped in identifying patients for polymicrobial conditions. This
shortcoming has caused misdiagnosis at very high rates, consequently diminishing the patient’s quality of life due to inadequate treatment. To address the pitfalls in TBD diagnostic,

Leona Gilbert’s research group developed the TICK-TAG project. TICK-TAG produced the ground breaking diagnostic platform, TICKPLEX, a multiplex and multifunctional diagnostic
kit that tests for numerous TBD pathogens and offer clinicians
the capability to pinpoint causative microbial infections and the
disease stages for them. Apart from its rapid, inexpensive, and
groundbreaking technology, it is aimed at challenging the status quo of TBD diagnostics. TICKPLEX’s reliable and easy to
use point-of-care characteristics will not only ensure complete
detection of conditions associated with TBD, but shortens a
patient’s time for receiving required treatment.
Leona Gilbert

15

Biomateriaaleista uusia keinoja
bakteeritautien torjuntaan
16 kalanviljelyssä
Kalanviljely on maailmanlaajuisesti tärkeä ravinnon tuottaja,
mutta tehotuotanto-olosuhteet luovat optimaaliset olosuhteet
taudinaiheuttajien lisääntymiselle. Erityisesti kalojen flavobakteeri-infektiot aiheuttavat lisääntyviä ongelmia. Jane ja Aatos
Erkon Säätiön myöntämän 470 000 euron apurahan avulla
akatemiatutkija Lotta-Riina Sundbergin ryhmä tutkii uudenlaisien biomateriaalien käyttöä kalojen bakteeritautien torjuntaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä professori Ilari Maasillan
(fysiikan laitos) kanssa Nanoscience Centerissä ja Biologiset
vuorovaikutukset -huippututkimusyksikössä bio- ja ympäristötieteiden laitoksella.
Bakteriofagit eli faagit ovat luonnossa esiintyviä bakteereiden
viruksia, jotka voidaan valjastaa taudinaiheuttajien selektiiviseen
tuhoamiseen, sillä ne infektoivat ainoastaan kohdebakteereita.
Sundbergin ryhmä on eristänyt flavobakteereita infektoivia faageja, jotka tehokkaasti estävät infektioiden syntymistä kaloissa.
Tässä hankkeessa tutkitaan faagien yhdistämistä nanorakenteisiin ja kehitetään biomateriaaleja, joiden avulla taudinaiheuttajia voidaan spesifisesti torjua ympäristöstä. Uudenlaisia keinoja
bakteeritautien torjuntaan kehitetään hyödyntämällä mikrobiologian, nanotieteiden ja evoluutiobiologian näkökulmia ja osaamista. Hankkeen tulokset auttavat vähentämään bakteeritauteja erityisesti kalanviljelyssä, mutta tuloksia voidaan hyödyntää
useilla muilla eri aloilla ruoantuotannosta biolääketieteeseen.

Flavobacterium columnare -kalapatogeenia infektoiva faagi FCL-2

Herpesvirus nucleus interactions
Herpes simplex virus-1 (HSV-1) infects a half of the population
in Finland. After infection the virus stays hidden for most of
our lives. However, when the virus does re-emerge, it usually
causes an outbreak of cold sores or a genital herpes.
In order to identify novel strategies for prevention of HSV-1 infections and for implementation of herpesvirus-mediated gene
therapy, mechanisms of nuclear import and molecular interactions in the host cell nuclei are important. Moreover, nuclear
processes manipulated by a viral infection provide a model
system for elucidating the structure and function of nuclear
proteinaceous structures and nuclear chromatin in a stressed
cell, which in a sense is a prerequisite for understanding the
biology of the nucleus.

Our research challenges and tries to advance the current research of HSV-1 nucleus interactions by utilizing a novel interdisciplinary approach, which includes biology and biophysics
combined with state-of-the-art techniques of imaging, advanced image analysis, and biophysical modelling. For example, we
use 3D soft X-ray tomography (SXT) to assess virus-induced
reorganization of nuclear structures such as chromatin in collaboration with Professor Carolyn Larabell (Lawrence Berkeley
National Laboratory, CA, USA).
The research project is supported by Jane and Aatos Erkko
Foundation.
Maija Vihinen-Ranta and Jussi Timonen

Figure. SXT and confocal micn).

SXT and confocal microscope images of the HSV-1 infected cell nuclei.
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The butterfly with the owl’s eyes:
not all “just so” stories are just stories
18

Eyespots are among the most intriguing examples of animal
coloration. These highly contrasting circular marks on butterfly and moths’ wings owe their name to their stunning resemblance to vertebrate eyes. Many experiments have been done
showing that they are an effective defensive strategy against
bird predators. The classical explanation is that they mimic the
eyes of a bigger, scarier vertebrate, like an owl. But is this really
so?
Since 2005, British scientists have proposed different explanation: “the conspicuousness hypothesis”. They have pointed out
that there is no need to postulate mimicry when the efficacy
of the signal could be explained by the intrinsic characteristics
of eyespots. The boldness, conspicuousness and novelty of the
signal could be enough to deter predation. Both eye-mimicry
and conspicuousness hypothesis are in fact a plausible explanation. We picked up the challenge and tested them.
We staged encounters between great tits - common birds in
Finnish forests – and a set of images on a computer monitor.
We found that a butterfly with unmodified eyespots was as effective in scaring off the birds as an owl face – owls are natural
and familiar predators for great tits. However, if the eyespot
colours were reversed in order to maintain the same contrast
and conspicuousness, but no longer resembled an eye, these
were no more effective than no eyespots at all.
We proved that the eye mimicry hypothesis explains eyespots
efficacy better than the mere conspicuousness of the signal.
Without rigorous testing, any hypothesis remains a “Just So”
story, such as Kipling’s. In our study we proved that this particular story may in fact be true.
Sebastiano De Bona and Johanna Mappes

References:
• Stevens M. 2005 The role of eyespots as anti-predator
mechanisms, principally demonstrated in the Lepidoptera. Biol. Rev. 80, 573–588.
• Stevens M, Ruxton GD. 2014 Do animal eyespots really
mimic eyes? Curr Zool. 60, 26–36.
• De Bona S, Valkonen JK, López-Sepulcre A, Mappes J.
2015 Predator mimicry, not conspicuousness, explains
the efficacy of butterfly eyespots. Proc. R. Soc. B 282:
20150202.
Media coverage:
• www.sciencemag.org/news/2015/04/why-do-thesefake-eyes-scare-predators
• www.iflscience.com/plants-and-animals/small-birdsare-scared-fake-owl-eyes-butterfly-wings
• www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3030780/
Eye-knew-Markings-butterfly-wings-really-mimicpredator-s-gaze.html
• www.hs.fi/tiede/a1305944830062
Video:
• www.youtube.com/watch?v=LNh47h-a3R0
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Professori Timo Sajavaara:
“Kiihdyttimillä materiaalien kimppuun”
20

Tutkijanurani ensimmäinen valinta piti tehdä veden ja vedyn
välillä. Minulle tarjottiin samanaikaisesti vuonna 1996 mahdollisuutta pro gradu -tutkielman tekoon sekä Merentutkimuslaitoksessa että Helsingin yliopiston kiihdytinlaboratoriossa.
Kilpailevat projektit pitivät sisällään Itämeren aaltokorkeuden
mallintamista Fortran 77 -ohjelmointikielellä ja vedyn mittaamiseen ohutkalvoista soveltuvan tutkimuslaitteiston rakentamista 15 metriä maanpinnan alapuolella. Valitsin vedyn ja luolaelämän, meri on vieraampi elementti sisämaassa kasvaneelle.
Hiukkaskiihdyttimet yhdistetään paljon materiaalitutkimusta
yleisimmin hiukkas- ja ydinfysiikan tutkimukseen. Totuus on
toinen, tutkimuskäytössä olevista kiihdyttimistä suuri enemmistö on valjastettuina materiaalitutkimukseen. Jyväskylän
yliopiston suurempi syklotroni on harvinainen poikkeus – sitä
käytetään aktiivisesti sekä ydinfysiikan tutkimukseen että
kiihdytinpohjaiseksi materiaalifysiikaksi luokiteltavaan tutkimukseen. Jälkimmäiseen kuuluu esimerkiksi avaruuden hiukkassäteilyn simuloiminen elektroniikan komponenttitestauksessa, hallittu vaurioiden tuottaminen materiaaleihin nano- ja
mikrometrimittakaavan rakenteiden tuottamiseksi sekä energeettisten ionien jarruuntumis- ja energianjättömekanismien
tutkiminen.
Oma tutkijanurani on vahvimmin keskittynyt ionisuihkuilla tehtäviin erilaisten näytteiden alkuainemäärityksiin. Koska valmiita
tutkimuslaitteistoja ei ole kaupallisesti tarjolla, ne pitää itse rakentaa. Jyväskylän 1,7 megavoltin Pelletron-kiihdytin on erinomainen työkalu erilaisten suihkujen tuottamiseen, ja fysiikan
laitoksen kiihdytinlaboratorio työpajoineen on mahdollistanut
sen että vajaassa kymmenessä vuodessa Jyväskylä on noussut
yhdeksi keskeisimmistä ionisuihkupohjaisten analysointimenetelmien kehityspaikoista.

Mikä tekee suuret laitteistot vaativista kiihdytinmenetelmistä
yhä edelleen haluttuja ja kilpailukykyisiä? Toisin kuin monet
muut menetelmät, ne pystyvät tarjoamaan kvantitatiivista
tietoa kvalitatiivisen sijaan ilman ennakkotietoa tutkittavasta
näytteestä. Myös vedyn määrän mittaaminen onnistuu, toisin
kuin useimmilla muilla menetelmillä. Tutkijalle antoisaa on erilaisten näytteiden laaja kirjo puolijohdekiteistä taide-esineisiin
ja ympäristönäytteistä lonkkaproteesien pinnoitteisiin.
Uutta virtaa ja uusia suuntia tutkimustyöhön ovat viime vuosina
antaneet laitehankinnat, joista merkittävimmät ovat atomikerroskasvatuslaitteiston hankkiminen 2013 NSC:n puhdastilaan
ja heliumionimikroskoopin käyttöönotto vuonna 2015. Useiden
muidenkin investointien myötä viime vuosien aikana Jyväskylään on muodostunut kansainvälisestikin merkittävä poikkitieteellinen materiaalitutkimuskeskittymä, jonka eri palaset tukevat tiiviisti toisiaan ja jonka infrastruktuuri on poikkeuksellisen
korkeatasoista. Tässä ympäristössä on ilo tehdä tutkimusta ja
kouluttaa uusia uteliaita, mutta perustellun kriittisiä osaajia yhteiskunnan hyvin monimuotoisiin tarpeisiin.
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Professor Iain Moore: “Working at the
interface of lasers, atoms and nuclei”
22

This past Christmas I was clearing out boxes of old school notes
and apart from realizing how poor my handwriting has become,
I found a personal statement we were asked to write as part of
our final year. It seems even then I was thinking about the road
of academia, physics and hopefully a career in science.
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and utilizes state-of-the-art equipment to study properties of
nuclei very different from the world around us. My own work
feels like a spider’s web linking nuclear, atomic and optical
fields. I am fortunate to be doing something I really enjoy with
people I respect. In 2015 I was appointed Professor of Physics.

Having been awarded a B.Sc. from the University of Manchester in 1998, I immediately embarked on a Ph.D. in Nuclear
Physics at Manchester under the supervision of Professor Jon
Billowes. It was in Manchester where an important principle
was learned - work hard and play hard. Jon leads a team who
uses lasers to measure tiny shifts in the electronic orbitals of
radioactive atoms, in order to probe fundamental properties of
the nucleus. As a former member of this team I had the opportunity to spend time at JYFL where I met key members of the
Accelerator Laboratory who would later become close colleagues. Together we would burn the candle at both ends.
From the fall of 2001 I was fortunate to spend two formative
years working with Prof. Zheng-Tian Lu at Argonne National
Laboratory, USA. Lu had his training under Carl Wieman, a
Nobel Prize winner in 2001 for studies of Bose-Einstein condensates. At Argonne I was in charge of developing an atom
trap experiment for 41Ca, an extremely rare isotope of interest
for biomedical as well as archaeological studies.
In 2004 I arrived at JYFL to take up a research position which
would bring new expertise into the Accelerator Laboratory. At
that time my group was led by Juha Äystö, one of the founding
members of the laboratory and a driving force behind internationally leading research. Our excellent young team develops

Somewhere in Hungary,
following the trail of the
European Peace Walk –
www.peacewalk.eu/

Opetusvideot käänteisen opiskelun
tukena fysiikalla
24

Fysiikan opiskelija istuskelee kotisohvalla ja katselee vain YouTubea, vaikka huomenna on tentti. Tulisiko tästä huolestua?
Ei syytä huoleen. Ehkä opiskelija nimenomaan kertaa tenttiin
katsomalla opetusvideoita. Videot ovat fysiikan laitoksen uusin
apuväline peruskurssien opetuksessa.
Syy videoiden tekemiseen löytyy erilaisista käänteisen opetuksen menetelmistä, joiden on toistuvasti havaittu tarjoavan luen-

nointia parempia oppimistuloksia. Käänteisessä opetuksessa
perinteiset luennot korvataan esimerkiksi opiskelijoita aktivoivilla pohdinnoilla pareittain ja pienryhmissä. Korvaaminen kuitenkin edellyttää uusien asioiden itsenäistä opiskelua. Periaatteessa itseopiskelu onnistuu kirjan avulla, mutta käytännössä se
on opiskelijoille haastavaa, kun joskus asia on vaikeaa ja kirjatkin
ovat englanniksi. Opetusvideoilla juuri pyritäänkin tekemään itseopiskelusta mielekkäämpää ja siten saamaan käänteiset opetusmenetelmät käytännössä toimiviksi.
Opetusvideot ovat saatavilla YouTuben
avoimella Opi Fysiikkaa -kanavalla ja käytettävissä fysiikan opetukseen muissakin
yliopistoissa ja korkeakouluissa – ensimmäistä kertaa suomen kielellä. Lisäksi videot
ovat nähtävillä valtakunnallisessa opetusvideoiden verkkopalvelussa, Opetus.tv:ssä.
Tämän avoimuuden toivotaan tukevan myös
opiskelijarekrytointia – ehkäpä videoita
päätyvät seuraamaan myös luonnontieteistä kiinnostuneet lukiolaiset.
Pekka Koskinen
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Heliumionimikroskooppi avaa uusia
mahdollisuuksia nanotutkimuksessa
26

Tiedekunnassamme tehtävä tutkimus liittyy monin tavoin pienen mittakaavan kohteisiin kuten viruksiin, kultananopartikkeleihin ja ohutkalvoihin. Näiden kaikkien tutkimuksessa tarvitaan
laitteita, joilla tutkimuskohde ja sen yksityiskohdat voidaan
nähdä – mieluiten mahdollisimman vähäisin vaikutuksin tutkittavaan kohteeseen. Toisaalta monissa tapauksissa kohteita
halutaan myös muokata nanomittakaavassa.
Fysiikan sekä biologian ja ympäristötieteiden laitosten yhteistyönä ja Suomen Akatemian kansallisella rahoituksella Nanotiedekeskukseen on hankittu uuden tyyppinen heliumionimikroskooppi (HIM). Laite muistuttaa toimintaperiaatteeltaan
pyyhkäisyelektronimikroskooppeja, mutta elektronisuihkun sijaan tutkittavaan näytteeseen kohdistetaan heliumionien suihku. Heliumionimikroskoopin keskeisin piirre onkin sen erityisen
hyvä erotuskyky sekä kuvantamisessa että materiaalien työstössä. Erinomaisen erotuskyvyn takana on yhden atomin kokoinen heliumionien lähde, jonka ansiosta kiihdytetty ionisuihku
voidaan kohdistaa äärimmäisen pieneksi, alle puolen nanometrin kokoiseksi pisteeksi näytteen pinnalle.
Toinen tärkeä heliumionimikroskoopin ominaisuus on sen kyky
kuvantaa huonosti sähköä johtavia, esimerkiksi orgaanisia ja
biologisia, näytteitä ilman johtavaa pinnoitetta. Positiivisesti
varattujen heliumionien suihkun näytteessä aiheuttama varautuminen voidaan neutraloida laitteessa olevan elektronitykin
avulla. Vastaava toimenpide ei ole mahdollista perinteisessä
elektronimikroskoopissa, jolloin joudutaan turvautumaan näytteen pinnoittamiseen johtavalla metallikalvolla. Se taas usein
peittää pienimmät yksityiskohdat näytteen pinnalla.

Heliumionimikroskoopissa voidaan heliumionien lisäksi käyttää
neonionien suihkua vaihtamalla yksinkertaisesti ionilähteeseen
syötettävää kaasua. Neonioneilla voidaan näytteeseen työstää
nanomittakaavan rakenteita esimerkiksi mikroelektroniikkaan
liittyen. Nykyisin laajasti tutkittavan grafeenin työstämiseen
heliumionimikroskooppia pidetään ihanteellisena laitteena.
Nanotiedekeskuksen puhdastilassa käytössä oleva heliumionimikroskooppi on herättänyt jo runsaasti kiinnostusta yliopistomme ulkopuolellakin ja yhteistyötä ollaan tekemässä mm.
nanoselluloosaan ja lääketieteen tutkimukseen liittyen.

Mittakaavoja: Virusten koko voi pienimmillään olla
noin 20 nanometriä. Nanotiedekeskuksessa tutkittavien kultananopartikkeleiden koko on 1–3
nm. Atomikerroskasvatettujen ohutkalvojen paksuus voi olla jopa alle nanometrin. Yhden nanometrin kerros sisältää tyypillisesti noin 5 atomikerrosta. Ihmisen hiuksen paksuus on 30 000–
60 000 nm.
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Euroopan tutkimusneuvostolta
rahoitus kvarkkiaineen tutkimukseen
28
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Akatemiatutkija, yliopistonlehtori Tuomas Lappi fysiikan laitokselta sai Euroopan tutkimusneuvostolta arvostetun ERC Consolidator Grant-rahoituksen. Suomessa vastaavan apurahan sai
viime vuonna yhteensä kuusi tutkijaa. Viisivuotinen rahoitus on
suuruudeltaan 1,935 miljoonaa euroa.
Lappi tutkii kvarkkien ja gluonien vuorovaikutusten teoriaa,
erityisesti kvarkkigluoniplasman syntymekanismeja. Kvarkkigluoniplasmaa voidaan tuottaa hiukkaskiihdyttimillä törmäyttämällä raskaita atomiytimiä suurella energialla. Alan kokeellista tutkimusta tehdään CERN:in LHC-kiihdyttimellä ja
Brookhavenin kansallisessa laboratoriossa Yhdysvalloissa. Lapin
ERC-hankkeessa pyritään kehittämään uusia menetelmiä erityisesti gluonien käyttäytymisen ymmärtämiseksi tilanteessa,
jossa niiden vuorovaikutukset ovat voimakkaasti epälineaarisia. Työn tuloksena ymmärretään myös paremmin yhteyksiä
raskasionitörmäysten ja muiden hiukkaskokeiden kuten elektroni-ionitörmäysten välillä. Projektissa hyödynnetään kansallisten supertietokoneiden laskentakapasiteettia törmäyksen
matemaattisessa mallintamisessa.
Tuomas Lappi on kotoisin Suonenjoelta. Hän suoritti tohtorin
tutkinnon teoreettisessa fysiikassa Helsingin yliopistossa vuonna 2005, ohjaajanaan prof. Keijo Kajantie. Tämän jälkeen Lappi
toimi tutkijatohtorina Brookhavenin kansallisessa laboratoriossa ja Saclayn teoreettisen fysiikan instituutissa Ranskassa yhteensä neljä vuotta. Vuonna 2009 hän siirtyi Jyväskylään prof.
Kari J. Eskolan ultrarelativististen raskasionitörmäysten teoriaryhmään. Akatemiatutkijaksi Lappi valittiin 2013.

Kuvasarjassa visualisoidaan klassisia värikenttiä raskasionitörmäyksen alkuhetkillä. Eri värit ovat SU3-värisähkökentän eri komponentteja, tummuus/vaaleus vastaa kentän voimakkuutta. Kuvan taso on ionien törmäysakselia vastaan kohtisuora, simulaatio on 2-ulotteinen.

Hannu Häkkinen: Academy
Professor for 2016–2020
30 in computational nanoscience
Hannu Häkkinen applies theoretical and computational
methods to study physical, chemical and bio-compatible
properties of nanostructured metal molecule –interfaces. The
research focuses on metal nanoparticles and nanostructures
protected by organic ligand molecules, aiming at new
breakthroughs for their use as catalysts, sensors, theranostic
agents and bio-compatible labels.

Häkkinen is the chair of the international conference
ISSPIC XVIII (International Symposium on Small Particles and
Inorganic Clusters) which will take place in Jyväskylä August
14 – 19, 2016 (www.jyu.fi/isspic18). The conference series is
perhaps the longest-running international conference in nanoscience, landing to Finland now for the first time in 40 years.
The Nobel Laureate Kornberg is among the plenary speakers.

Häkkinen’s professorship is in the area of computational
nanoscience, based jointly in the Departments of Physics
and Chemistry. He also serves as the Scientific Director of
the Nanoscience Center (NSC) and leads there a multidisciplinary research consortium where ligand-protected
gold nanoclusters are synthesized, characterized and used in
imaging and manipulation of enteroviruses. The work involves
collaboration with about ten research groups in USA, Canada,
Europe, India, China and Japan, including Chemistry Nobel
Laureate Roger D. Kornberg from Stanford.

Rare sightings: A Snowy Owl (left) in Canada and
an Academy Professor (right).
See also:
• YouTube video on Häkkinen’s research using
supercomputers (in Finnish):
www.youtube.com/watch?v=T7OhlIQyDPg
• Video on gold nanoparticle research at NSC (in Finnish):
www.nanokoulu.net/node/118
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Professori Heikki Tuonosesta
piti tulla teologi
32

Minusta ei alun perin pitänyt tulla luonnontieteilijää, vaan
ajatuksenani oli aloittaa teologian opinnot Helsingissä. Toisin
kuitenkin kävi, ja päädyin muutaman sattuman kautta kemian opiskelijaksi Jyväskylään. Kemian opinnot eivät kuitenkaan
ensimmäisinä vuosina herättäneet sen suurempaa kiinnostusta.
Löysinkin itseni suorittamasta biologian kursseja, sillä proteiinit
ja entsyymit olivat paljon mielenkiintoisempia kuin hyödyttömiltä vaikuttaneet epäorgaanisen kemian ionien osoitusreaktiot, jotka piti kaiken lisäksi opetella ulkoa.
Jatkoin kemian opiskelua biologian ohessa ja innostukseni sitä
kohtaan lisääntyi vähitellen. Lopulta jouduin valitsemaan kahden yhtä mielenkiintoisen pääaineen välillä. Puolisatunnaisesti
tehty päätös kuljetti minua kohti kemiaa ja tuolla matkalla olen
edelleen. Reittini on kulkenut Jyväskylän kautta Calgaryyn ja
Ouluun, ja lopulta takaisin Jyväskylään. Koko ajan olen tykännyt siitä, mitä olen tehnyt, mistä syystä matka on ollut nautittava kaikkine onnistumisineen ja vastoinkäymisineen.

Nyt jatkan matkaani epäorgaanisen kemian professorina. On
mielenkiintoista huomata, että olen kulkenut lähelle lähtöpistettä muutenkin kuin maantieteellisesti. Osa tutkimuksestani
liittyy yksinkertaisten ionien kemiaan biologisissa konteksteissa, ja yhdistää näin kaksi alaa, joista toisen jouduin aikanaan hylkäämään. Opetuksessani olen puolestaan huomannut uusien
opiskelijoiden miettivän samoja asioita kuin minä aikoinaan.
Yritänkin parhaani mukaan tarjota heille esimerkkejä siitä, mikä
merkitys perusasioilla on monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämisessä. Eikä se haittaa, jos ei muista kaikkia ionien reaktioita
ulkoa. Tärkeämpää on, että haluaa oppia.
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Ohjauksen kehittäminen
kemian laitoksella
34

Kemian laitoksella on tehostettu LuK-vaiheen opinto-ohjausta vuodesta 2011 lähtien Henkilökohtainen opintosuunnitelma
-kurssin avulla. Kurssin tavoitteena on kasvattaa opiskelijoiden
sitoutumista kemian opintoihin ja tehostaa opintojen valmistumista määräajassa. Opinto-ohjaus toteutetaan koko LuK-tutkinnon suorittamisen ajan kestävänä yhden opintoviikon laajuisena kurssina, johon sisältyy eri opintovuosille sijoittuvia
pienryhmätapaamisia ja yksilökeskusteluja. Opintojaan aloittaville opiskelijoille nimetään oma hops-ohjaaja (yliopistonopettaja), jolla on samanaikaisesti ohjattavanaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden opiskelijaryhmiä. Ryhmätapaamisissa
tehdään yhdessä henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (eHops)
ja keskustellaan mm. kesätöistä, kemistien työllistymisestä,
työelämätaidoista ja työnhausta. Opiskelijoilla on mahdollista vaikuttaa ryhmätapaamisten aiheisiin. Yksilökeskusteluissa
opiskelijoiden hops-suunnitelmia käydään yhdessä läpi ja keskustellaan mieltä askarruttavista asioista.
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Ohjauksen kehittämistyöstä tehdään parhaillaan tutkimusta ja
tämänhetkisten tulosten perusteella voidaan nähdä opintojaan
sitoutuneesti jatkavien opiskelijoiden lukumäärän kasvaneen
merkittävästi. Opintojaan jatkaneiden opiskelijoiden lukumäärä on välillä 67–72 % vuosien 2010 ja 2014 välillä aloittaneissa opiskelijoissa, kun vuonna 2009 aloittaneista opiskelijoista
jatkoi opintojaan toiselle opintovuodelle noin 49 %. Lisäksi
kemialla ensimmäisenä opintovuonna 55 op suorittaneiden
opiskelijoiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 2011 lähtien.
Tehostetun opinto-ohjauksen uskotaan jatkossa näkyvän myös
LuK-tutkintojen lukumäärissä.
Piia Valto
Lisätietoja: Valto, P. & Lundell, J. (2015). Opintojen alkuvaiheen
hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumisessa. Yliopistopedagogiikka 22(1) 27-31.

KEMY001 Henkilökohtainen opintosuunnitelma – kurssikaavio

Ohjauksen tukimuodot Kemian laitoksella
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From a simple artificial anion carrier
to a cure of cystic fibrosis?

Uudesta anionin kantaja-aineesta
apua kystiseen fibroosiin?

An international research team led by Professor Anthony
P. Davis (School of Chemistry) and Dr. David N. Sheppard
(School of Physiology and Pharmacology) both from the
University of Bristol, UK, together with Dr. Ondřej Jurček
from the group of Acad. Prof. Kari Rissanen of the University of Jyväskylä have published an exciting biological study on
efficient, non-toxic anion carriers. This work was reported in
Nature Chemistry (DOI: 10.1038/nchem.2384), and might
have important implications for sufferers of certain genetic
diseases.

Brittiläisen Bristolin yliopiston professoreiden Anthony P. Davisin ja David N. Sheppardin johtama kansainvälinen tutkijaryhmä, johon kuului myös Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Kari Rissasen työryhmän tohtori Ondřej Jurček, on julkaissut
kiintoisan tutkimuksen tehokkaista myrkyttömistä anionin
kantaja-aineista. Tutkimuksesta kerrottiin arvostetussa Nature
Chemistry -lehdessä ja sen tuloksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia tietyistä geneettisistä sairauksista kärsiville.

The transport of anions across the cell membranes has become
an important goal for supramolecular chemists. A particular
hope is that such artificial anion carriers can be used to replace
the activity of natural anion channels which are missing or
defective in a number of genetic disorders, most notably, the
widespread life-shortening disease cystic fibrosis.
A large number of anion carriers were prepared in the laboratory of Prof. A. P. Davis and studied for their activity using a
new biological test. One of the molecules proved highly active,
while showing almost no toxicity. Dr. Jurček helped to characterise the structure of this molecule’s complex with a chloride
ion.
This collaboration is a nice example of a result of research visit
supported by Jyväskylä university mobility grant, due to which
Dr. Jurček was able to spend two months in the laboratory of
Prof. A. P. Davis in Bristol in 2014.

Anionien siirtämisestä solukalvojen läpi on tullut tärkeä tavoite
supramolekyylikemiassa. Luonnollisten anionikanavien puuttuminen tai epätäydellisyys liittyy moniin geneettisiin häiriöihin,
joista huomattavin on laajalti esiintyvä ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava kystinen fibroosi. Tavoitteena onkin, että
puutteellisia kanavia voitaisiin korvata keinotekoisilla anionien
kuljettajilla.
Työryhmä valmisti professori A. P. Davisin laboratoriossa suuren määrän anionin kuljettaja-aineita ja tutki niiden toimintaa
uuden biologisen kokeen avulla. Yksi molekyyleistä osoittautui erittäin aktiiviseksi ja lähes myrkyttömäksi. Tohtori Jurček
auttoi karakterisoimaan artikkelissa kuvatun kuljettaja-aineen
molekyylirakenteen yhdessä kloridi-ionin kanssa.
Yhteistyö on loistava esimerkki Jyväskylän yliopiston liikkuvuusrahoituksella tuetusta tutkimusvierailusta. Rahoituksen
avulla Jurček pystyi työskentelemään kaksi kuukautta professori A. P. Davisin laboratorioissa Bristolissa vuonna 2014.
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Musta kulta – molekyyli vai metalli?
38

Nanotiedekeskuksen kemisteistä ja fyysikoista koostuva tutkijaryhmä Prof. Mika Petterssonin johdolla selvitti aikaerotteisen
spektroskopian ja tiheysfunktionaaliteorian avulla milloin kultananopartikkelin ominaisuudet muuttuvat molekulaarisista metallisiksi partikkelin koon kasvaessa.
Työssä havaittiin, että 102 kulta-atomia sisältävällä partikkelilla
on merkittävä HOMO-LUMO-aukko, eli korkeimman miehitetyn molekyyliorbitaalin ja alimman miehittämättömän
molekyyliorbitaalin välinen energiaero, mikä on tyypillistä
molekyyleille. Energia-aukko havaittiin pitkänä energian relaksaatioaikana fotonin absorption jälkeen. Tulokset olivat sopusoinnussa ryhmän aikaisempien mittausten kanssa. Tutkijat
havaitsivat myös, että 130 kulta-atomia sisältävillä klustereilla on merkittävä energia-aukko. Sen sijaan 144 kulta-atomin
klusterilla havaittiin erittäin nopea viritysenergian relaksaatio,
josta voitiin päätellä, että energia-aukon sulkeutuminen tapahtuu 130 ja 144 kulta-atomin välillä. Tutkimus osoitti siten, että
aikaerotteisen spektroskopian avulla on mahdollista tunnistaa
energia-aukon olemassaolo suurella herkkyydellä. Aukon sulkeutuminen merkitsee systeemin ominaisuuksien muuttumista
molekulaarisista metallisiksi, joten kysymyksessä on perustavaa
laatua oleva aineen ominaisuus.
Tutkimuksessa hyödynnettiin NSC:ssä syntetisoituja tiolisuojattuja kultananopartikkeleita. Esimerkkinä kuvassa 1 on
tutkimuksessa käytetyn Au102(pMBA)44 partikkelin rakenne.
Kuvasta havaitaan myös, että tutkitun partikkelin vesiliuos on
mustaa johtuen jatkuvasta absorptiosta näkyvän valon alueella.
Yhdistettä voidaan siis kutsua mustaksi kullaksi.
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Tutkimuksessa olivat mukana Satu Mustalahti, Pasi Myllyperkiö, Sami Malola, Tanja Lahtinen, Kirsi Salorinne, Jaakko Koivisto, Hannu Häkkinen ja Mika Pettersson. Tutkimus julkaistiin
arvostetussa ACS Nano-lehdessä helmikuussa 2015.
Mika Pettersson
Viite: Molecule-like Photodynamics of Au102(pMBA)44
Nanocluster. S. Mustalahti, P. Myllyperkiö, S. Malola, T. Lahtinen,
K. Salorinne, J. Koivisto, H. Häkkinen, M. Pettersson, ACS Nano,
9 (2015) 2328-2335.

Kuva 1. Vasemmalla valokuva Au102(pMBA)44 nanopartikkelin
(pMBA = para-merkaptobentsoehappo) vesiliuoksesta, joka
on musta näkyvän valon alueella esiintyvän jatkuvan absorption ansiosta. Keskellä partikkelin rakenne ja sen oikealla puolella
kaaviokuva partikkelin elektronisesta energiatasorakenteesta,
mikä määritettiin työssä teorian ja kokeiden avulla.

3-D malli Au102(pMBA)44 klusterista

Nanotiedekeskuksen kemistien
laserlaitteet kuvaavat molekyylien
liikettä reaaliajassa.

Tuhkasta high tech -metalleja
40

Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella on kehitetty menetelmä arvokkaiden alkuaineiden talteen ottamiseksi biovoimalaitosten tuhkista. Menetelmä on yliopistonlehtori, dosentti Ari
Väisäsen tutkimusryhmän ja Jyväskylän Energia Oy:n yhteistyön tulos, jonka Jyväskylän Energia on patentoinut. Prosessissa liuotetaan kahdessa vaiheessa tuhkasta jalometalleja, harvinaisia maametalleja sekä muita arvokkaita alkuaineita, jotka
otetaan liuoksista talteen eri menetelmin.

Tullessani opiskelemaan matematiikkaa Jyväskylän yliopistoon
syksyllä 1992 yksi asia oli selvä: opettajaa minusta ei tule! Kyse
ei ollut arvostuksen tai kiinnostuksen puutteesta, vaan siitä,
että en katsonut olevani ollenkaan sopiva. Pelkkä ajatus minkäänlaisen yleisön edessä esiintymisestä kauhistutti. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tilastotiede oli varsin potentiaalinen
vaihtoehto, mutta kun matematiikan opinnot etenivät ongelmitta ja tarjosivat oikean määrän haastetta, tuli luontevaksi valinnaksi tutkijan ura matematiikassa.

Lentotuhkaa muodostuu Jyväskylän Energian voimalaitoksilla
noin 56 000 t vuosittain, ja sitä käytetään hyödyksi pääosin
metsälannoitteena. Kehitetty menetelmä avaa uuden näkökulman tuhkien hyötykäyttöön, jolloin erilaiset tuhkat voivat
osoittautua huomattavasti arvokkaammiksi kuin aiemmin on
ajateltu. Tärkeitä alkuaineita löytyy biotuhkista merkittäviä
määriä: EU:n erittäin kriittisiksi listaamia harvinaisia maametalleja on lentotuhkassa jopa puoli kiloa tonnia tuhkaa kohti.

Tutkimusalakseni valikoitui oikeastaan jo pro gradu -vaiheessa
osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja variaatiolaskenta. Pääsin jatko-opiskelijana ja nuorena tutkijana seuraamaan eturivin paikalta uuden tutkimussuunnan, L∞ -variaatiolaskennan kehitystä
heuristisista ideoista täsmälliseksi teoriaksi. Tästä kiitos kuuluu
ohjaajalleni Tero Kilpeläiselle, jolla oli silmää tunnistaa nouseva
ala ja laittaa opiskelijansa sen kimppuun. Vasta muotoutumisvaiheessa oleva teoria on tarjonnut runsaasti avoimia tutkimusongelmia ja monenlaisia haasteita, sillä niin moni asia on ajateltava toisin kuin klassisessa teoriassa. Mukaan on mahtunut
alaa rikastuttavia yllätyksiäkin, joista merkittävin on toistaiseksi
ollut tutkittavien ongelmien peliteoreettisen tulkinnan havaitseminen.

Arvometallien talteenottoa tuhkista on selvitetty dosentti Väisäsen tutkimusryhmässä useissa opinnäytetöissä. Harvinaisten
maametallien määrittäminen ja talteenotto lentotuhkista on
ollut tutkijatohtori Siiri Perämäen väitöskirjan aiheena. Ville
Soikkeli väittelee piakkoin jalometalleista lentotuhkissa, lisäksi
Roshan Budhathoki ja Enni Nygrén tekevät väitöskirjatutkimusta tuhkaan liittyen.
Biotuhkan tutkimista jatketaan edelleen tiiviissä yhteistyössä
Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin tuhkiin ja jätejakeisiin: uusina tutkimusaiheina dosentti Väisäsen ryhmällä onkin kriittisten metallien talteenotto elektroniikkaromusta sekä fosforin talteenotto
jätevedestä.

Professori Petri Juutinen avaa
tutkijoiden ajattelutapaa
matematiikan opiskelijoille

Siiri Perämäki käsittelee liuosta, jolla on uutettu
tuhkasta harvinaisia maametalleja.

Tutkimusuran ohessa sain myös opetustehtäviä hoitaakseni.
Vankka aineenhallinta antoi itseluottamusta eikä opettaminen
enää kauhistuttanut, päinvastoin. Opetustyön haasteet alkoivat
kiehtoa samalla tavalla kuin matemaattiset tutkimusongelmat.
Merkittävä askel kohti nykyistä tehtävääni oli Antti Viholaisen
matematiikan oppimista ja opettamista käsittelevän väitöskirjan ohjaaminen yhdessä Pekka Koskelan ja Pekka Kuparin
(Koulutuksen tutkimuslaitos) kanssa. Pian sen jälkeen, Koskelan tullessa valituksi akatemiaprofessoriksi, minulta tiedusteltiin

halukkuutta hoitaa hänelle kuulunutta aineenopettajakoulutuksen vastuuprofessorin virkaa virkavapauden ajan. Otin tehtävän
vastaan ja aikani sitä hoidettuani nimityksestä tehtiin pysyvä.
Matematiikan opettaminen ja tutkimus eivät ole toisilleen millään tavalla vastakkaisia asioita. Matematiikan tutkija on mitä
suurimmassa määrin itsekin opiskelija, joka yhdessä kollegoidensa kanssa pyrkii ymmärtämään uusia asioita ja selittämään
havaintonsa muille ymmärrettävästi. Tutkijoiden ajattelutavan
avaaminen matematiikan perustutkinto-opiskelijoille onkin yksi
oman opetusfilosofiani keskeisiä kulmakiviä.
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Jouni Helske – ei-ylioppilaiden
kiintiöstä kultalevyluokan
42 tila-avaruusmieheksi
Sumialainen Jouni Lehtonen valmistui Jyväskylän teknisestä
ammattioppilaitoksesta tietokoneasentajaksi v. 2002. Koodaus
ei kuitenkaan houkutellut ammattina. Kaverin kämpällä käteen
osunut Tilastomenetelmien peruskurssin pruju todennäköisyystehtävineen sen sijaan näytti mielenkiintoiselta, ja Jouni
päätti hakea Jyväskylän yliopistoon tilastotiedettä opiskelemaan ei-ylioppilaiden kiintiöstä 2004. Ja tuli valituksi.
Opiskelu sisälsi sivuaineina matematiikkaa, jossa taustatietoja
oli tarpeen täydentää, ja ennalta tutumpaa tietotekniikkaa. Tilastotieteen käytännön sovellukset kiehtoivat, jopa niin paljon,
että Jouni haki laitokselle sivariksi. Professori Jukka Nyblom
pestasi hänet luomaan R-ohjelmistopakettia aikasarja-analyysin tila-avaruusmalleille. Jouni näytti kyntensä nohevana
ohjelmoijana, ja R-paketin ensimmäinen versio julkaistiin netissä kiinnostuneiden ladattavaksi. Yhteistyö Nyblomin kanssa
jatkui. Keväällä 2010 valmistui gradu, jossa aikasarjamalleja sovitettiin auringonpilkkudataan. Samalla nimen KFAS (Kalman
Filtering And Smoothing) saanut ohjelmistopaketti kehittyi ja
sai enenevästi käyttäjiä maailmalla. Siinä ohessa Jouni vaihtoi
sukunimensä Helskeeksi avioiduttuaan opiskelukaverinsa Sadun kanssa.
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Gradun jälkeen Jouni työskenteli tovin Tampereen teknillisessä
yliopistossa piilo-Markov-mallien parissa. Jyväskylä ja tila-avaruusmallit kuitenkin kiinnostivat yhä, ja hän kysyi Nyblomilta jatko-opiskelun mahdollisuudesta. Rahoitus järjestyi, ja
KFAS-paketin kehittäminen ja soveltaminen jatkui väitöskirjatyönä. Sovelluksina oli aikasarjoja Iso-Britannian ja Espanjan
bruttokansantuotteesta, nettikäyttäjien määrästä, eteläsuomalaisten jokien virtaama- ja kuormituslaskelmista (SYKE) ja
alkoholikuolemista Suomessa. KFAS-paketti kohentui ja saavutti laajaa suosiota aikasarjoista kiinnostuneiden parissa. Nettilatauksia kertyi satoja joka viikko, ja kaikkien latausten määrä
vertautuu kultalevyluokkaan musiikkipuolella.
Jouni Helskeen väitöstilaisuus 24.10.2015 oli erikoinen sekin.
Hollantilainen vastaväittäjä Siem Jan Koopman perui tulonsa
henkilökohtaisista syistä vain kaksi päivää ennen tilaisuutta.
Hektisten hetkisten jälkeen ratkaisuksi keksittiin väitöksen järjestäminen Skype-yhteytenä. Tämä onnistui, ja poikkeuksellinen tekniikka toimi täydellisesti. Tosin karonkassa vastaväittäjän
kunniapaikka jäi tyhjäksi.
Harri Högmander

Tilastotieteilijät ovat vastavalmistuneiden
työllistymisessä ja palkkatasossa Jyväskylän
yliopiston kärkijoukkoa.

Poimintoja vuodesta 2015
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o Finntesting-yhdistys valitsi Emmi Huhtisen pro gradun
”Haihtuvien yhdisteiden ja prosessimuuttujien vaikutus
kartongin ja BCTMP:n (bleached chemithermomechanical pulp) ominaisuuksiin” vuoden 2014 parhaaksi kemian opinnäytetyöksi. Kemian laitoksen pro gradut ovat
saaneet Finntesting-yhdistyksen jakaman opinnäytetyöpalkinnon kuusi kertaa vuosina 2008–2015, vain vuonna
2012 palkinto ei tullut Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle.
o Jyväskylän yliopiston kemian
laitos sai viideksi vuodeksi Eurobachelor(R)-laatuleiman luonnontieteen kandidaatin koulutukselleen. Eurooppalainen
kemian alan järjestöjen kattojärjestö European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) on
määritellyt laatukriteerit kandidaatin tutkinnoille. Laatuleima tuo mahdollisuuden rekrytoida ulkomaalaisia maisterivaiheen opiskelijoita laitokselle. Samalla se antaa myös
nykyisille opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa tutkintonsa taso Euroopassa.
o Matematiikan ja tilastotieteen laitokselta väitelleelle
Joonas Ilmavirralle myönnettiin kansainvälinen Stefan
Banach -palkinto hyvästä matemaattisten tieteiden väitöskirjasta. Palkinnon myönsivät Puolan matemaattinen
yhdistys ja Ericpol Telecom. Ilmavirran väitöskirja ”On
the broken ray transform” (”Murtosädemuunnoksesta”)
keräsi kehuja myös kotimaassa. Suomen inversioseura ry
myönsi vuoden 2014 Pertti Lindfors -palkinnon väitöskirjan johdosta vuosittaisessa alan konferenssissa inversiopäivillä Tampereella.

o Kemian laitoksen yliopistotutkija Karoliina Honkala sai
Pohjoismaisen katalyysiseuran ”The Nordic Catalysis
Society” Berzelius -palkinnon työstään laskennallisen
katalyysitutkimuksen parissa, josta hän on myös väitellyt.
o Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö myönsi Pirjo Häkkiselle kannustuspalkinnon ansiokkaasta työstä
matemaattisten aineiden opettajana. Vuonna 2015
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö myönsi 20
kannustuspalkintoa matemaattisten aineiden opettajille. Palkinnoilla säätiö haluaa kannustaa opettajia jatkamaan ja kehittämään laadukasta työtään.

o Yhdysvaltalainen International Centre for Diffraction
Data myönsi 2015 Ludo Frevel Crystallography Scholarship –palkinnon kemian laitoksen Filip Topicille. Ludo
Frevel Crystallography Scholarship myönnetään vuosittain kristallografiaan liittyvää tutkimusta tekeville jatko-opiskelijoille. Vuonna 2015 palkinnon sai 10 hakijaa
ympäri maailmaa. Tämä oli ensimmäinen Suomessa toimivalle tutkijalle myönnetty Ludo Frevel Crystallography
Scholarship.
o Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran hallitus palkitsi Matti Väisäsen fysiikan laitokselta
lukuvuoden 2014–2015 parhaasta matematiikan ja luonnontieteen opetuksen tutkimuksen alan pro gradu -tutkielmasta ”Luonnontieteellisen tiedon luonteen tutkiva
oppiminen luokanopettajakoulutuksessa”. Tutkimuksessa
saatiin todisteita, että jo hyvin lyhytkestoisella opetusinterventiolla voidaan saada aikaan merkittävää kehitystä
luonnontieteellisen tiedon luonteen ymmärtämisessä.
o Suomi menestyi Pohjoismaista parhaiten lukiolaisten
46. kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa (IPhO) Intian
Mumbaissa: joukkue sai neljä pronssimitalia. Kilpailuun
osallistui 382 lukiolaista 82 eri maasta. Suomen joukkue
valmistautui kilpailuun kirjevalmennuksella sekä kahdella
kesäkuussa järjestetyllä valmennusleirillä yhdessä Viron
joukkueen kanssa. Kokeellista fysiikkaa harjoiteltiin Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella ja virolaiset järjestivät valmennuksen teoriaosuuden Saarenmaalla. Suomen
joukkueen johtajina toimivat Matti Väisänen Jyväskylän
yliopistosta ja Lasse Franti Helsingin yliopistosta.
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Tapahtumia vuonna 2015
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Winter School on Physics of Small Quantum
Systems: Thermal and Topological Phenomena,
Tuusula, 12.–16.1.2015
The 8th Jyväskylä Winter School of Ecology,
9.– 20.2.2015

o Students: 29
o Lecturers: 9
o Two courses and a workshop
o Konnevesi Research Station
o “It was an amazing experience to attend to Winter
School! I liked everything: the lecture and seminars, the
discussions and fieldwork, the excursion to the national
park as well as the skiing.”

The First Finnish Workshop of Emerging Research in
Ticks and Tick-borne Pathogens, 5.–6.3.2015
NordSIR meeting “Microbes do the work”,
26.–27.3.2015
13th Nordic Meeting on Nuclear Physics,
Saariselkä, 13.–17.4.2015
Neutrinos and Dark Matter in Nuclear Physics,
1.–5.6.2015
SCANDEM 2015 - Meeting of the Nordic
Microscopy Society, 8.–11.6.2015
Nuorten tiedeleiri, 15.–17.6.2015

o LUMA K-S järjesti kuudennen kerran 7.–9. luokan
käyneille nuorille tarkoitetun tiedeleirin Konneveden
tutkimusasemalla.

Piolookisen luontoilta, 30.6.2015

o 9. perinteinen Luontoilta järjestettiin Konneveden
tutkimusasemalla. Luontoilta oli osa ”Lapset & Luonto”
-tapahtumaa, joka sisälsi mm. lastenkonsertin ja
taidenäyttelyn.

The 25th Jyväskylä Summer School, 5.–21.8.2015

o Students: 359
o Lecturers: 31
o Courses: 22
o Mattilanniemi and Ylistönrinne campus
o “I had a great time in Jyväskylä in every sense, it was
very good to discover the beautiful Finland in three
weeks and also learn a lot in the lectures.”

Kansainvälisen valon vuoden 2015 juhlaseminaari,
1.10.2015
Juhlaseminaarissa kysyttiin, mikä on valon merkitys
tavallisen kansalaisen arjessa.
Nanoscience Days, 22.–23.10.2015
Valon vuoden kunniaksi ohjelmassa oli oma osio sekä
paneelikeskustelu aurinkoenergiasta.
JUNO Liquid Scintillator Workshop,
Pyhäjärvi, 19.–23.10.2015
Tiedekunnan 50-vuotisjuhlaviikko

o 3.11.2015 Lasten tiedepäivä ja opiskelijoiden iltajuhla
o 6.11.2015 Päivä- ja iltajuhla

Paasivirtasalin vihkiäiset
Kemian laitoksen luentosali Ylistökem2 vihittiin
edesmenneen professorin Jaakko Paasivirran muistoksi
Jaakko Paasivirta -saliksi tiedekunnan 50 v. juhlapäivänä
6.11.2015.

MARA2015 Workshop, 15.–16.12.2015
Vieraslajit: Suomen luonnon rikkaus vai riesa? -luento,
17.12.2015
o Konnevedellä järjestettiin luontoteemaan liittyvä Piolookisen joululuento. Joululuennolla käsitellään vuosittain
ajankohtaisia luontoaiheita.

Workshop on Stochastic Analysis and Related Topics,
21.–22.12.2015

47

Tilastot | Statistics 2015
49

50
600

40

500

30
20

400

10
300

0
MSc

PhD

BSc

Biology and
Environmental
Science

100
0
Biology

Aquatic
Science

Environmental
Science and
Technology

Physics

Chemistry

Mathematics Mathematics
and Statistics Teacher Education

Hakijat | Applicants
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Biology

Aquatic Science

Environmental
Science and
Technology

yhteensä | in total

Uudet opiskelijat | New students

Physics

Chemistry

Mathematics
and Statistics

Mathematics Teacher
Education

ensisijaisesti ko. kohteeseen hakeneet | # of students who
primarily applied to the program

MSc

PhD

Physics

BSc

MSc

PhD

Chemistry

BSc

PhD

250

Tutkinnot | Degrees

250

200

150

100

200

150

100

50

0
biologian ja
ympäristötieteen laitos

50

0

MSc

Mathematics and
Statistics
PhD

kv. vertaisarvioitujen julkaisujen lkm

BSc

200

kv. vertaisarvioitujen julkaisujen lkm|
# of international peer reviewed publications

48

60

700

Biology and
environmental science

Physics

Chemistry

fysiikka

648 publications in total. The number of top papers* was 2.5 higher in 2011–2015 than 2005–2009.

* Thomson Reuters InCiteTM Essentieal Science Indicators

m

Yhteensä 648 julkaisua.
määrä 2,5 kertaistui ajanjaksolla 2011-2015 verrattu

Mathematics and
Huippujulkaisujen*
statistics

Yhteensä 648 julkaisua.
Huippujulkaisujen* määrä 2,5 kertaistui ajanjaksolla 2011–2015 verrattuna vuosiin 2005–2009.

Julkaisut | Publications

kemia

* Thomson Reuters InCiteTM Essentieal Science Indicators

50

50

51

40
milj. euroa
million euro

30
20
10
0

Henkilötyövuodet

Henkilöstökulut (palkat, palkkiot, henkilöstösivukulut) | Staﬀ expences

Opetus ja tutkimushenkilöstö
Tutkimusta avustavahenkilöstö
Hallintohenkilöstö 28,91

Tilakustannukset ja muut sis. erät | Rents and other internal expences
Muut toiminnan kulut (mm. aineet ja tarvikkeet, matkakulut, poistot ja
arvonalennukset, palvelujen ostot |
Other expences (incl. materials&supplies, travel costs, external services
and depreciation)

Talous / kulut | Finance / Costs
Henkilötyövuodet

50

Muu rahoitus | Other funding
Muu ulkom. rahoitus (ml. säätiöt) | Other int. funding
EU-rahoitus | EU-funding
Kotimainen ja kv yritysrahoitus | Business funding
TEKES

40

Suomen Akatemia | Academy of Finland

30
milj. euroa
million euro

20

10

0
Perusrahoitus | Budget funding
Valtionavustukset (Akatemia, TEKES, muu) | Subsidies (Academy, TEKES, others)
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | Income from jointly ﬁnanced activities
Liiketoiminnan tuotot | Operating income

Talous / tulot | Finance / Incomes

Opetus ja tutkimushenkilöstö
Yliopiston kansainvälisin tiedekunta: vuoden 2015
Tutkimusta avustavahenkilöstö
lopussa henkilöstössä oli edustettuna 35 eri kanHallintohenkilöstö 28,91
salaisuutta.

320,28
67,87

The most international faculty of the university:
35 nationalities were represented in the personnel at the end of year 2015.

Henkilötyövuodet
Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Tutkimusta avustava henkilöstö
Hallintohenkilöstö

320
68
29

Person-years
Teaching staff and researchers
Assisting research staff
Administrative staff

320,28
67,87

Toimitus | Editors

Harri Högmander, Rose Matilainen,
Jarmo Meriläinen, Timo Sajavaara, Viivi Aumanen,
Taru Kujanpää ja Elina Leskinen

Tilastot | Statistics

52

Viivi Aumanen ja Veera Heikkinen

Kuvat | Photos

Viivi Aumanen, Dirk Dahmer, Linda Dambeniece, Sebastiano De Bona,
Enja Heikkilä, Hannu Häkkinen, Harri Högmander, Marja Keränen,
Pekka Koskinen, Ville Kotimäki, Marjatta Leinonen, Elina Leskinen,
Iida Liimatainen, Sami Malola, Saku Mattila, Markko Myllys, Riitta Nissinen,
Laila Ozolina, Henri Perämäki, Visa Ruokolainen, Jussi Salovaara,
Anna-Maria Strengell ja Tarja Vänskä-Kauhanen

Graafinen suunnittelu | Graphic design
Minja Revonkorpi | Taidea

Painopaikka | Press
Jyväskylän yliopistopaino

Copyright © Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland

jyu.fi/science

facebook.com/jyuscience.fi
@jyscience
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science

jyu.fi/bioenv

Fysiikan laitos
Department of Physics

jyu.fi/fysiikka

Kemian laitos
Department of Chemistry

jyu.fi/kemia

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Department of Mathematics and Statistics

jyu.fi/maths

