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KEMIALLA
huipulle ja yhteiskuntaan

Suomen suurin ja laaja-alaisin kemian osasto
Syvällisestä perustutkimuksesta teollisiin sovelluksiin. 
Monipuolista kotimaista ja kansainvälistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä. 
Kemianluokka Gadolin koulujen opetuksen tukena.
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EDITORIAL 

PÄÄTOIMITTAJAN ALKUSANAT

Tervetuloa lukemaan Kemiauutisten 14. vuosikertaa. Kemiauutiset on Helsingin yli-
opiston kemian osaston julkaisema kolmikielinen lehti, joka esittelee tiedeyhtei-
sömme tutkimusta ja opiskelukulttuuria laajalle yleisölle. Kemiauutiset on vakiin-

nuttanut paikkansa alan ammattilehtenä, sillä sitä ladataan vuosittain tuhansia kertoja. 
Lukijoita lehdellä on sekä akateemisessa maailmassa että yrityspuolella. Lisäksi lehteä 
lukevat kemiasta kiinnostuneet tulevaisuuden kemistit kouluissa. 

Tämä numero koostuu 20 artikkelista, joiden kirjoittamiseen on osallistunut 30 osas-
tomme opiskelijaa, tutkijaa ja opettajaa. Kiitokset kaikille sisällöntuottajille. Tässä nume-
rossa artikkelit on jaettu kolmeen teemaan: Tutkimus/Research, Opiskelu/Studying ja 
Ihmiset/People. 

Tutkimus-teemasta löytyy ajankohtaisia uutisia ja mielenkiintoisia tekstejä aina 
Nobel-palkinnosta uuden huippututkimusyksikkö VILMAn esittelyyn. Huomaa myös essee 
polyelektrolyyttien ominaisuuksista ja VERIFINin esittely.

Opiskelu-teeman artikkelien yhdistävä näkökulma on kansainvälisyys. Erityisen muka-
vaa oli, että pitkän tauon jälkeen saimme Kemiauutisiin jälleen HYKin tervehdyksen. 
Lisäksi osiossa on erinomaiset kuvaukset kandiohjelman laboratoriokursseista ja Kumpu-
lan kampuksen opetustilojen kehittymisestä.

Ihmiset-teemasta voit lukea meidän nuorista polymeerikemisteistä ja tutustua profes-
sori Lauri Halosen upeaan akateemiseen uraan. Professori Halosen merkittävät saavutuk-
set toimivat kaikkien nuorten tutkijoiden inspiraationa. 

Kiitokset kaikille lehden kirjoittajille, lukijoille ja muille tukijoille.

Johannes Pernaa
Päätoimittaja
Yliopistonlehtori, dosentti
Kemian opettajankoulutusyksikkö


