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PÄÄKIRJOITUS

Matti Leino

vararehtori

Pyöreät pöydät – 
hajamietteitä ihmissuhteista

Fysiikan laitos on kaukana pääkampukselta, eivätkä yli-
opiston ihmiset opi tuntemaan toisiaan niin hyvin kuin 
olisi eduksi. Jo paljon pienempi etäisyys fysiikan lai-
toksen ja nanotiedekeskuksen välillä vähentää fyysikoi-
den sisäisiä yhteyksiä – mutta tietysti lisää niitä tietei-
den välillä.

Pyöreät pöydät ovat laitokselle tärkeitä. Johtoryhmä 
kokoontuu yhden ympärillä: mitä enemmän väkeä, sen 
suurempi tuolien muodostaman ympyrän säde. Ympy-
rästä ei poistuta, ennen kuin on syntynyt yksimielinen 
päätös. Opiskelijat kokoontuvat pyöreiden pöytien ää-
reen ratkomaan kotitehtäviä lentävän lähdön henges-
sä. Lounaat nautitaan ravintola Ylistössä, josta on hie-
no näköala. Käytännön reunaehdot aiheuttavat sen, et-
tä pyöreäänkään lounaspöytään ei mahdu kuin kahdek-
san henkeä. Suuret ryhmät voivat joutua miehittämään 
alun kolmattakin pöytää. Fakkiutumista voi välttää tun-
keutumalla kemistien tai biologien pöytään.

Kokeilijana olen pohtinut lämmintä toveruutta, joka 
kehittyy, kun pitkän valvomisen jälkeen uurastaa koe-
luolassa – jossa ei yötä päivästä erota – ratkomassa jo-
takin laiteongelmaa työtoveriensa kanssa. Usein he ovat 
teknistä henkilöstöä, joka uhrautuu kansainvälisen yh-
teistyön edistämiseksi. Toivottavasti teoreetikot kokevat 
vastaavaa ratkoessaan omia ongelmiaan.

Teoreetikoista on yleensä paljon iloa. Kimmo Kai-
nulainen tosin sai minut mietteliääksi, kun kysyessä-
ni arveli, etteivät minun fysiikan tietoni riitä siihen, että 
joskus ymmärtäisin, mistä säieteorioissa on kyse.

Laitos on käynyt niin kansainväliseksi, että suomen-
kielisiä keskusteluja alkaa kaivata. Lounaspöydässä sin-
nikäs suomessa pysyminen on toisaalta hyödyksi ainakin 
pysyvästi laitokselle jääneille vieraille. On hauska nähdä, 
miten jotkut heistä innostuvat vaikkapa hiihdosta, kalas-
tuksesta tai avantouinnista enemmän kuin me natiivit.

Laitoksen hyvä henki, josta maailmalla kuulee kuten 
Kuhmon hengestä liiankin paljon, näkyy esimerkiksi 
siinä, että myös paljon puhuttu dynamiikka toimii: Hal-
linto- ja opetuskokeiluja ja uudistuksia toteutetaan ri-
peästi ja ilman kyräilyä.

Laitoksessa on tutkimuksen huippuyksikkö sekä Fi-
DiPro-professori ja ERC-tutkija. Sillä on myös koulu-
tuksen laatuyksikköstatus. Kahdensadan vuotuisen tut-
kijavieraan ja lukemattomien hankkeiden hyvinvoin-
nin tukena on amanuenssi, osastosihteeri ja kaksi toi-
mistosihteeriä. Vähäinen tukihenkilöstön määrä pakot-
taa laitoksen toimimaan mahdollisimman kevyen hal-
linnoinnin periaatteella. Tämä on joskus johtanut kä-
denvääntöön hallintoviraston kanssa, mutta kiitosta-
kin on saatu.
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LYHYET

Jyväskylän yliopiston uusi halli-
tus on valittu. Hallitukseen tuli yli-
opistokollegion päätöksen mukaises-
ti seitsemän jäsentä, joista kolme on 
yliopiston ulkopuolisia. Yliopistokol-
legio valitsi ulkopuolisiksi jäseniksi 
Kesko Oyj:n Järvi-Suomen aluejohta-
ja Merja Haverisen, professori Jor-
ma Rantasen, joka toimi Työterve-
yslaitoksen pääjohtajana vuosina 
1974–2003, ja Elinkeinoelämän tut-
kimuslaitoksen (ETLA) toimitusjohta-
jana vuosina 1983–2005 sekä Elin-
keinoelämän valtuuskunnan toimi-
tusjohtajana vuosina 2000–2005 toi-
mineen professori Pentti Vartian.

Professoreiden ryhmästä valituik-
si tulivat professori Minna-Riitta 
Luukka ja professori Juha Äystö. 
Muuta henkilökuntaa hallituksessa 
edustaa lehtori Auli Poutanen. 
Vaalien äänestysprosentti oli 32,16. 

Ylioppilaskunta valitsi hallituksen 
opiskelijajäseneksi kauppatieteiden 
kandidaatti Juha Lintulan.

Uuden hallituksen toimintakausi 
käynnistyi 20.8. Ensimmäisessä ko-
kouksessaan hallitus valitsi puheen-
johtajakseen professori Jorma Ran-
tasen ja varapuheenjohtajaksi alue-
johtaja Merja Haverisen. 

Elokuun alussa voimaan tulleen 
uuden yliopistolain myötä yliopisto-

jen hallintoa ja johtamista uudiste-
taan ja vahvistetaan siten, että yli-
opistot pystyvät vastaamaan ny-
kyistä itsenäisemmin ja paremmin 
uuden taloudellisen aseman tuomiin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Reh-
torin asemaa ja yliopiston omaa 
akateemista päätöksentekoa vahvis-
tetaan. 

Uusi hallitus aloitti työnsä Jorma Rantasen johdolla

Hallituksen kokonpanossa koros-
tuvat vastuu ja asiantuntemus. Halli-
tus valitsee rehtorin. Hallituksen teh-
tävänä on lisäksi muun muassa 
päättää yliopiston toiminnan ja ta-
louden keskeisistä tavoitteista, stra-
tegiasta ja ohjauksen periaatteista 
sekä vastata yliopiston varallisuuden 
hoidosta ja käytöstä.

Jyväskylän yliopiston uusi hallitus rehtori Aino Sallisen ympärille ryhmittyneenä: 
professori Juha Äystö, hallituksen puheenjohtajaksi valittu professori Jorma 
Rantanen, professori Pentti Vartia, professori Minna-Riitta Luukka, opiskelija Juha 
Lintula, lehtori Auli Poutanen sekä aluejohtaja Merja Haverinen.

Jyväskylän yliopiston liikunta-
psykologian englanninkielinen mais-
teriohjelma Master’s Degree Pro-
gramme in Sport and Exercise 
Psychology on valittu Euroopan ko-
mission rahoittamaan Erasmus Mun-
dus -ohjelmaan.

– Erasmus Mundus on erittäin ha-

luttu ja kilpailtu rahoitusohjelma, jo-
hon pääsy merkitsee maisteriohjel-
malle eräänlaista laatuleimaa, kertoo 
Jyväskylän yliopiston kansainvälisten 
asiain päällikkö Tuija Koponen. 

Euroopan komissio valitsee rahoi-
tuksen piiriin korkeatasoisia yhteis-
eurooppalaisia maisteriohjelmia, joil-

le myönnetään viiden vuoden ajan 
tukea hallintokuluihin ja stipendejä 
jaettavaksi Euroopasta ja Euroopan 
ulkopuolisista maista tuleville huip-
puopiskelijoille sekä vieraileville 
opettajille. 

Maisteriohjelmasta kerrottiin Tie-
donjyvässä 3/2009.

Liikuntapsykologian maisteriohjelmalle ”laatuleima”

PETTERI KIVIMÄKI
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LYHYET

Eläimen tappajan selvittäminen 
pistää parhaimmankin salapoliisin 
harmaat aivosolut koville. Telkän 
mysteeriä alettiin pohtia jo vuoden 
2008 Luontoillassa Konnevedellä, 
tutkimustieto karttui vuoden mit-
taan ja tämän kesän luontoiltaan ko-
koontuneelle väelle Harri Högman-
der pystyi jo paljastamaan arvoituk-
sen kuin Hercule Poirot kuunaan: 
poikasia ei välttämättä ole tapettu 
ollenkaan! Telkkäemo nimittäin saat-
taa marssittaa untuvikkonsa jopa ki-
lometrien päähän, jos toisella lam-
mella on paremmat ruoka-apajat.  

Yliopiston 75-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi Konneveden Luontoiltaa 
tähdittivät Ilkka Koivisto, Harri 
Dahlström ja Seppo Vuokko. Tut-
kimusaseman johtaja Hannu Ylö-
sen juontamassa illassa noin 400-

henkinen yleisö esitti kymmeniä ky-
symyksiä ja kuuli asiantuntevia vas-
tauksia, joita antoivat myös yliopis-
ton omat biologit Jari Haimi ja Tel-
lervo Valtonen.

Kuulimme esimerkiksi, että kyy-
käärmeelläkin on persoonallisuus, 
ohdakeperhonen jaksaa lentää Suo-
meen Pohjois-Afrikasta saakka ja 
perunapenkkiä saattaa myllätä myy-
rän ja mäyrän lisäksi myös kurki. 

Asiantuntijat laitettiin myös esit-
tämään ruokavinkkejä liian harvoin 
hyödynnetyistä luonnon raaka-ai-
neista ja veikkaamaan Suomen seu-
raavia tulokaslajeja. Tulokkaiden 
joukkoon voi mahtua viiksitimalin, 
pähkinähirven ja villisian lisäksi 
myös jännittävämpiä uutuuksia, ku-
ten koloradonkuoriainen ja malaria-
kärpänen. -AM

Kuka söi 10 pientä telkänpoikaa? 

Luontoillan kinkkisiin kysymyksiin olivat vastaamassa muun muassa Harri 
Dahlström (vas.), Tellervo Valtonen, Ilkka Koivisto, Harri Högmander ja Seppo 
Vuokko.

HEINI LUOTOLA

Kinnunen käveli 
yhdeksänneksi

Jyväskylän yliopistossa liikun-
nanopettajaksi opiskeleva kävelijä 
Jarkko Kinnunen oli yksi Berliinin 
MM-kilpailujen harvoista suomalai-
sista valopilkuista. Kinnunen sijoit-
tui 50 kilometrin kävelyssä upeasti 
yhdeksänneksi ja paransi omaa en-
nätystään peräti viitisen minuuttia 
aikaan 3.47.36.

Kinnunen pystyi kilpailussa seu-
raamaan ennalta laadittua käsikir-
joitusta ja nosti sijoitustaan kisan 
edetessä.

Hyvät sijoitukset luovat uskoa tu-
levaisuuteen. Kinnunen sijoittui 
Osakan MM-kilpailuissa vuonna 
2007 kymmenenneksi ja Pekingin 
olympiakisoissa 15:ksi eron kär-
keen koko ajan kaventuessa.

Kinnusen viime vuonna valmistu-
nut pro gradu -työ käsitteli kilpakä-
velyn opettamista.

KIRSI-MARJA NURMINEN
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LYHYET

Nanopartikkeli-
teknologia palkittiin

Suomalaisen Insinöörityöpalkin-
non sai tänä vuonna FM Juhani 
Luotola nanopartikkeliteknologian 
käyttöön perustuvien taudinmääri-
tysjärjestelmien kehitystyöstä. Luo-
tola on Jyväskylän yliopiston alumni. 
Työuransa hän on tehnyt Helsingin 
yliopiston lääketieteellisessä tiede-
kunnassa, Teknillisessä korkeakou-
lussa ja vuodesta 1989 lähtien Ori-
on Diagnosticassa. Vuonna 1993 yh-
tiö toi markkinoille Luotolan kehittä-
mään nanopartikkeliteknologiaan 
perustuvan QuikRead®-järjestelmän.

QuikRead-järjestelmällä voidaan mi-
tata jopa yhdessä minuutissa tuleh-
dusreaktioissa tärkeän C-reaktiivisen 
proteiinin eli CRP:n pitoisuus. Mittaus-
tulos toimii diagnoosin ja hoitopää-
töksen tukena arvioitaessa, onko poti-
laalla bakteeri- vai virusinfektio ja tar-
vitseeko potilas antibioottikuurin vai 
ei. Tulos auttaa siis vähentämään tur-
hia antibioottikuureja ja siten uusien 
antibiooteille vastustuskykyisten bak-
teerikantojen kehittymistä. 

Teknisten ansioidensa ohella Luo-
tolan palkittu työ havainnollistaa ja 
konkretisoi teknologian merkitystä 
terveydenhuollossa ja lääketieteessä.

OLLI HÄKÄMIES

Jyväskylän yliopiston liikunta- ja 
terveystieteiden tiedekunnan jouk-
kue sijoittui kymmenenneksi heinä-
kuun lopussa pelatuissa opiskelijoi-
den jalkapallon EM-kisoissa Puolan 
Wroclaw’ssa. Korkeakoulujen edus-
tusjoukkueille tarkoitetussa turna-
uksessa ukrainalainen Ternopilin yli-
opisto ylsi mestaruuteen 14 joukku-
een sarjassa. Vastaavasti naisissa 
voittoa pääsi juhlimaan jo kolmatta 
vuotta peräkkäin Espanjan pääkau-
pungin yliopistojoukkue. 

Suomea edustanut FC Liikunta pa-
ransi esityksiään aiemmista vuosis-
ta sijoittumalla korkeatasoisessa 
miesten sarjassa kymmenen jouk-
koon. Jyväskyläläisjoukkue on aikai-
semmin osallistunut samaiseen tur-
naukseen Roomassa vuonna 2007 
ja Kiovassa 2008. 

– Tästä turnauksesta jäi kaiken 
kaikkiaan erittäin hyvä maku koko 
joukkueelle. Turnausjärjestelyt toi-
mivat hyvin ja paransimme sijoitus-
tamme, vaikka turnauksen kilpailul-
linen taso on mennyt vuosi vuodel-

ta ylöspäin, kertoi joukkueenjohtaja 
Mikko Huhtiniemi.

Tiukan kilpailun lisäksi opiskeli-
jaurheilutapahtumiin kuuluvat olen-
naisesti kansainväliset ystävyyssuh-
teet ja kontaktit muiden maiden 
opiskelijoiden kanssa. 

– Liikunnan joukkue on osaltaan 
osoittanut, että Suomi kuuluu kan-
sainväliseen opiskelijaliikuntaper-
heeseen kunnioittaen ja tukien sii-
hen liittyviä arvoja, kuten opiskeli-
joiden välistä ystävyyttä ja suvaitse-
vaisuutta. Jatkossa nämä kontaktit 
voivat tuottaa esimerkiksi opiskeli-
ja- tai opettajavaihtoa yliopistojen 
kesken, muistuttaa Huhtiniemi.

Tämän vuoden turnauksessa suo-
malaiset palkittiin Fair Play -joukku-
eena.

– Se oli hieno tunnustus joukku-
een positiivisesta ja rehdistä ilmees-
tä sekä pelikentällä että sen ulko-
puolella. Näin viedään parhaiten 
eteenpäin houkuttelevaa mielikuvaa 
sekä Jyväskylän yliopistosta että ko-
ko Suomesta.

FC Liikunta kymmenes opiskelijoiden 
jalkapallon EM-kisoissa

FC LIIKUNTA

FC Liikunta yhteiskuvassa ystävyysjoukkueensa, ranskalaisen Caenin yliopiston 
jalkapalloilijoiden kanssa.

6 Tiedonjyvä 5/2009



LYHYET

eOpo neuvoo 
urasuunnittelussa

Agora Centerissä on kehitetty 
peruskoululaisille ja lukiolaisille 
suunnattu elektroninen opinto-oh-
jaaja eli eOpo. Nettiportaaliopo 
avustaa jatko-opintojen suunnitte-
lussa tarjoamalla tietoa ammattei-
hin johtavista opintopoluista ja kor-
keamman asteen tutkintoihin val-
mistautuvan nuoren tarvitsemista 
lukion oppiaineista. eOpoa testa-
taan parhaillaan Jyväskylän Nor-
maalikoulussa. 

– Käyttäjäkokemusten perusteel-
la muokattu eOpo saadaan valta-
kunnalliseen käyttöön lähiaikoina. 
eOpo täydentää perinteistä opinto-
neuvontaa, sillä sähköinen opinto-
jen ohjaus antaa nuorille mahdolli-
suuden itsenäiseen urasuunnitte-
luun, toteaa projektin vastuullinen 
johtaja Pekka Neittaanmäki. 

Nykyisessä työelämässä on vai-
kea välttää stressiä, jolloin työ-
päivän aikana kertyneestä kuormi-
tuksesta palautuminen on tärkeää. 
Jyväskylän ja Tampereen yliopisto-
jen yhteinen tutkimus osoitti, että 
eniten palautumisvaikeuksia on 
koulutus- sekä hotelli- ja ravintola-
alalla. Koulutusalalle onkin ominais-
ta työn rajattomuus ja tarve olla ai-
na käytettävissä. Hotelli- ja ravinto-
la-alalla heikon palautumisen riskit 
liittyvät puolestaan vuorotyöhön ja 
työn raskauteen sekä työympäris-
tön haittatekijöihin, kuten meluun.

– Palautumisen vaikeudet lisäävät 
etenkin työuupumuksen ydinoireita: 
voimakasta kroonista väsymystä ja 
kyynistä suhtautumista työhön tai 
asiakkaisiin, kertoo professori Ulla 

Kinnunen Tampereen yliopiston 
psykologian laitokselta.

– Riittämättömän palautumisen 
kielteiset vaikutukset voivat näkyä 
työpaikalla myös esimerkiksi kasva-
neiden poissaolojen, huonon tuotta-
vuuden ja työpaikan vaihtojen kaut-
ta, Kinnunen sanoo.

Liika työnteko, riittämätön vapaa-
aika, työn ja perheen yhteensovitta-
misen ongelmat ja erilaiset työn 
vaatimukset, kuten aikapaineet, kii-
re ja päätöksenteon vaativuus, uh-
kaavat palautumista. Sen sijaan va-
paa-ajalla liikunta, sosiaalinen yh-
dessäolo ja lepo sekä töissä sosiaa-
linen tuki, toiminnan oikeudenmu-
kaisuus ja vaikutusmahdollisuudet 
palauttavat ja täydentävät työnteki-
jän voimavaroja auttaen jaksamaan.

Työstäkin pitää palautua

Erasmus Intensive Language Course kokosi elokuussa Jyväskylään 47 ulko-
maalaista opiskelijaa perehtymään suomen kielen alkeisiin. Heidän ohjelmassaan 
oli paitsi kielen opetusta myös tutustumisretkiä suomalaiseen kulttuuriin. 
Päijänteen risteilyllä kurssilaiset saunoivat laivan minisaunassa ja pulahtivat 
uimaan. Kurssilaiset pääsivät myös kokemaan lavatanssien huumaa Kuikan 
lavalla. 

EVA MALESSA

Miljoonarahoitus 
korkeakoulu-
tutkimukseen
Euroopan Tiedesäätiö on myöntä-
nyt yli miljoona euroa korkeakoulu-
jen tietoyhteiskuntiin verkostoitumis-
ta koskevaan tutkimukseen Euroo-
passa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. 
Kolmivuotista CINHEKS-tutkimushan-
ketta johtaa Jyväskylän yliopiston 
professori Jussi Välimaa. Välimaa 
työskentelee Koulutuksen tutkimus-
laitoksessa, jossa on Suomen vahvin 
korkeakoulututkimuksen keskittymä.

– Tutkimushanke vahvistaa mer-
kittävästi suomalaista korkeakoulu-
tutkimusta. Samalla se avaa uusia 
näkökulmia yhteiskunnan ja korkea-
koulutuksen välisiin suhteisiin ja tuo 
tietoa korkeakoulujen merkityksestä 
tietoyhteiskunnissa, Välimaa kertoo
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Se tuli taivaalta
Omaperäiset tutkimuslaitteet  

ja niiden luova yhdistely ovat 

Jyväskylän yliopiston kiihdytin-

laboratorion menestyksen  

taustalla. Elokuussa asennettu 

uusi kiihdytin tehostaa laborato-

rion toimintaa entisestään.
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TEKSTI Heikki Penttilä

KUVAT Ari Lehtiö (aukeamakuva) ja Petteri Kivimäki

Tutkimus hiukkaskiihdyttimellä alkoi Jyväskylän 
yliopistossa kesäkuussa 1975 Nisulankatu 78:n 
kellarissa, kun puolitoista vuotta aiemmin toimi-

tettu MC-20-syklotroni otettiin käyttöön. Muutamassa 
vuodessa kiihdytinlaboratorio saavutti kansainvälisesti 
tunnustetun aseman, joka johti nykyisen K-130-raska-
sionikiihdyttimen rakentamiseen Ylistönrinteen kam-
pukselle 1990-luvun alussa. Samalla MC-20 purettiin 
ja uusiokäytettiin ohjausmagneettina, jolla käännetään 
K-130:sta saatava hiukkassuihku haluttuun suuntaan.

Tänään kiihdytinlaboratoriossa toimii yksi Suomen 
Akatemian huippuyksiköistä. Opetusministeriö valitsi 
laitoksen viime vuoden lopulla myös merkittäväksi kan-
sallisen tason tutkimusinfrastruktuuriksi.

Menestystä ei ole tuonut suurin ja kiiltävin kiihdytin. 
Hiukkaskiihdytin on kokeellisen tutkimuksen perustyö-
kalu, joka itsessään ei tuota tutkimusta eikä kummoisia 
sovelluksiakaan.

– Tärkeintä ovat omaperäiset tutkimuslaitteet ja tavan-
omaisempienkin luova yhdistely, joilla päästään tarpo-
maan uusia latuja kokeellisen ydinfysiikan umpihankeen. 
Perässä hiihtelemällä voi tieteessäkin pärjätä hetken ai-
kaa, mutta yleensä uutta syntyy uusista ideoista ja niiden 
ennakkoluulottomasta kokeilemisesta, muistuttaa kiih-
dytinlaboratorion johtaja, professori Rauno Julin.

Yhteistyö lähes 200 ulkomaisen tutkijan kanssa, mi-
hin liittyy ulkomaalaisten kiihdytinlaboratorioon teke-
miä laiteinvestointeja useiden miljoonien eurojen arvos-
ta, on johtanut merkittäviin tuloksiin ytimien rakenne-
tutkimuksessa, ydinastrofysiikassa ja alkeishiukkasfysii-
kassa. 

– Sivutuotteena on löydetty noin 60 uutta lyhytikäistä 

radioisotooppia, joista noin puolet jo MC-20-kiihdytti-
mellä aloitetussa fissiotutkimuksessa. 

Vankka perustutkimus  
sovellusten taustalla
Kiihdytinlaboratorion soveltavan tutkimuksen pää-
alueita ovat lääketieteen radioisotooppituotanto, sätei-
lynkestomittaukset Euroopan avaruusjärjestö ESA:lle 
ja avaruusalan yrityksille sekä radioaktiivisen säteilyn 
käyttöön ja havaitsemiseen perustuva laitekehitys.

Sovellukset mahdollistaa vankka perustutkimus. Esi-
merkki tästä on vaikkapa kansainvälisen ydinkoekiellon 
valvonnan tehostaminen. 

– Maanalaiset ydinkokeet tunnistetaan seismisten ha-
vaintojen lisäksi mittaamalla ydinräjäytyksessä syntyviä 
ksenonin isotooppeja, jalokaasuna ksenon kun tihkuu il-
makehään myös maan alta. Valvonta-asemia on ympä-
ri maailmaa. Tärkein isotooppi on 133Xe, jonka ytimillä 
on kaksi tilaa, perustila ja niin sanottu isomeerinen tila. 
Valvonta-asemat saataisiin herkemmiksi, jos ne voitaisiin 
kalibroida näytteillä, joissa on vain isomeerisia 133Xe-yti-
miä, kertoo Säteilyturvakeskuksen erikoistutkija, Jyväs-
kylän yliopistosta vuonna 2001 väitellyt Kari Peräjärvi.

Ennen viime kevättä ei kukaan ollut onnistunut val-
mistamaan tällaista näytettä, koska ainoa ero perustilai-
sen ja isomeerisen ksenonatomin välillä on tuhannesosa-
promillen painoero. Sitten lajittelua kokeiltiin Jyväsky-
lässä atomimassojen määritykseen rakennetulla laitteis-
tolla. 

– Näyte syntyi lopulta melkein heittämällä muutamassa 
tunnissa. Koko kokeeseen kului aikaa vain kaksi päivää.

Pikkuveli ja isoveli kiihdyttävät 
pian yli 10 000 tuntia vuodessa
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Taustalla oli kuitenkin 30 vuotta tutkimusta hiukkas-
kiihdyttimellä, 20 vuotta fissioreaktion tutkimusta, 10 
vuotta tutkimusta ioniloukuilla, aivan uusi erottelutek-
niikka ja perustutkimusta varten rakennetut laitteet.

Uusia tutkimusmahdollisuuksia

Fysiikan laitoksen uusin kiihdytin on elokuussa toimi-
tettu, pietarilaisen Efremov-insitituutin valmistama 

Tutkijatohtori Anu Kankai-
nen tutkii hiukkaskiihdytti-
men avulla radioaktiivisia 
atomiytimiä. Kankainen on 
erityisesti kiinnostunut ato-
miytimistä, joissa on taval-
lista vähemmän neutrone-
ja. Uusi MCC-30/15-kiihdy-
tin soveltuu myös näiden 
ytimien tutkimiseen, vaik-
ka erityisen hyvin sitä voi-
daan käyttää runsaasti 
neutroneja sisältävien ra-
dioaktiivisten ytimien tuottamiseen fission avulla.

– Kyse on perustutkimuksesta. Mitattujen hajoamiso-
minaisuuksien ja massojen avulla voidaan mallintaa 
muun muassa, miten alkuaineet ovat syntyneet. Aihe 
kiinnostaa, koska on hienoa ratkoa arvoituksia, naurah-
taa Kankainen.

Uusi kiihdytin tarjoaa lisää 
tutkimusaikaa eli enemmän ja 
pitempikestoisia mittauksia.

– Näin saamme myös tar-
kempia tuloksia.

Jyväskylän yliopiston kiih-
dytinlaboratorio tarjoaa Kan-
kaisen mielestä kansainväli-
sestikin tasokkaat tilat tutki-
mukseen.

– Samoin fysiikan laitoksen 
hyvä ilmapiiri auttaa tutki-
mustyössä.

Anu Kankaisen ja tutkija Tommi Erosen tutkimukset 
liittyvät laitoksessa käytössä olevaan niin sanottuun 
Penningin loukkuun.

– Sähköisesti varatut hiukkaset jäävät loukkuun voi-
makkaan sähkö- ja magneettikentän avulla. Me pystym-
me mittaamaan esimerkiksi hiukkasten massan sen pe-

Lisää suihkuaikaa – tarkempia tuloksia
KIRSI-MARJA NURMINEN KIRSI-MARJA NURMINEN

Kiihdytinlaboratoriota käyttäviä tutkijoita yhteiskuvassa. Vasemmalta Veli Kolhinen, Jani Turunen, Viki Elomaa, Kari Peräjärvi, 
Pasi Karvonen, Tommi Eronen ja edessä Anu Kankainen, tutkimuspäällikkö Heikki Penttilä sekä Ari Jokinen. Taustalla uuden 
syklotronin magneetin puoliskot erilleen vedettynä. Magneetin tehtävä on pitää hiukkaset spiraaliradalla. Näkyvät kupariset 
osat ovat kiihdytyselektrodeja, joiden sähkökentällä hiukkasille annetaan vauhtia. 

»
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MCC-30/15, joka otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. 
Varat kiihdyttimen hankintaan, 5,9 miljoonaa dollaria, 
saatiin Venäjän ja Suomen keskinäisestä Neuvostoliiton 
aikaisen velan takaisinmaksuohjelmasta.

– Uusi kiihdytin on kokonsa ja hiukkassuihkujen 
energian puolesta K-130-kiihdyttimen pikkuveli, mutta 
se valjastetaan isojen vankkureiden eteen. Uudella kiih-
dyttimellä voidaan kiihdyttää vain vetyä, kun isompi 
syklotroni kiihdyttää kaikkia alkuaineita. Tähän asti K-
130:n käyttöajasta noin kolmannes on käytetty proto-
nien kiihdyttämiseen. MCC-30/15 vapauttaakin K-130:n 
kiihdyttämään muita hiukkasia, kertoo Julin.

MCC-30/15 lisää yliopiston hiukkaskiihdyttimien 
vuotuista käyttöaikaa 3000-5000 tunnilla. Vaikka sen 
hiukkassuihkujen energia on vain vähän suurempi kuin 
Nisulankadun kiihdytinvaari MC-20:n aikoinaan, ne 
ovat hyvin intensiivisiä: kiihdyttimestä sinkoutuu jopa 
miljoona miljardia vety-ydintä sekunnissa.

– Siten se tarjoaa lisää mahdollisuuksia esimerkik-
si lääketieteellisissä sovelluksissa käytettävien isotoop-
pien valmistukseen. Deuteronisuihkun avulla taas voi-
daan tuottaa nopeita neutroneita, jotka soveltuvat mate-
riaalien alkuaine- ja isotooppikoostumuksen analysoin-
tiin, materiaalien säteilynkeston tutkimiseen ja fissiore-
aktion tutkimukseen.

Kiihdytin pitää Porschenkin  
ajovalot kirkkaina

K-130-syklotronista saatavia hiukkasia käytetään 
muun muassa suodatinkalvoaihioiden valmistuk-
seen.

– Mikrofilttereitä valmistava sveitsiläinen Oxy-
phen säteilytyttää suodatinaihioita Jyväskylän kiih-
dytinlaboratoriossa neljästi vuodessa, neljä päivää 
kerrallaan, kertoo kiihdytinlaboratorion teollisten 
sovellusten johtaja Ari Virtanen.

Esimerkiksi Porschen ajovalojen umpiot sulje-
taan suodatinkalvolla, jonka reiät päästävät vesi-
höyryn ulos, mutta pitävät vesipisarat ja lian ulko-
na. Periaate on sama kuin Gore-Tex asuissa. Gore-
Tex kalvon reiät valmistetaan kalvoa venyttämäl-
lä, kun taas Porschen valoumpioiden kalvot 
rei’itetään K-130:sta saatavilla hiukkasilla. Kovalla 
vauhdilla kalvoon iskeytyvä hiukkanen tekee sii-
hen mikroskooppisen reiän, joka suurennetaan 
halutun kokoiseksi etsaamalla. Tekniikka on veny-
tystä kalliimpi, mutta takaa laadukkaamman lop-
putuloksen.

rusteella, kuinka nopeasti ne 
loukussa pyörivät. Mitä suu-
rempi nopeus, sitä kevyempi 
hiukkanen, kertoo Eronen.

Myös Erosen tutkimus on 
perustutkimusta, joka liittyy 
radioaktiivisiin atomiytimiin.

– Olemme myös kehittäneet 
uuden tekniikan, jolla voi ero-
tella hiukkasia, joiden massa-
ero on erittäin pieni.

Eronen valitsi aikoinaan Jy-
väskylän opiskelupaikakseen juuri siksi, että täältä löy-
tyi hiukkaskiihdytin. Uusi kiihdytin on Erosen mukaan 
pieni, mutta pippurinen.

– Tavaraa saadaan kerralla enemmän liikkeelle. On 
kiinnostavaa, kun pelkkien mittausten lisäksi saan myös 
kehittää laitteita ja menetelmiä. Laitos antaa tilaa tutki-
joiden omille ideoille. 

Erikoistutkija Heikki Kettusen työsarkaa ovat 
kiihdytinlaboratoriota käyttävät elektroniikka-alan 

yritykset, joita kiinnostaa tuotteidensa säteilynkestä-
vyys.

– Tällaiset yritykset valmistavat muun muassa satel-
liittien osia. Huolehdin siitä, että meidän puolesta kaikki 
toimii kokeiden aikana ja tarjoamme juuri sellaisen 
hiukkassuihkun, kuin asiakas haluaa. 

Kettunen on mukana myös valmistamassa sveitsiläi-
selle Oxyphenille ohutta suodatinkalvoa, jota pommite-
taan hiukkassuihkulla.

– Näin kalvoon saadaan pienet reiänalut. Asiakas jat-
kaa jalostusta niin, että esimerkiksi yksittäinen vesimo-
lekyyli voi läpäistä kalvon, vaikka se muuten pitäisikin 
vettä.

Uusi kiihdytin tuo myös Kettusen työlle lisää suihku-
aikaa.

– Tekemämme kokeet ovat vaativia, ja myös huolto 
ottaa aikansa. Kysyntää palveluillemme on.

Kettunen kehuu fysiikan laitoksen ilmapiiriä jousta-
vaksi.

– Autamme toisiamme yli tutkimusryhmärajojen. Tä-
mä lisää myös motivaatiota.

KIRSI-MARJA NURMINEN

»
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TEKSTI JA KUVA Kirsi-Marja Nurminen

Kesätöihin fysiikan laitokseen? No mikä ettei, ajat-
telivat ne lähes 100 nuorta, jotka lähettivät hake-
muksensa. Hakijoiden suuri määrä yllätti laitok-

sen iloisesti, ja kesätyöpaikkojen määrä tuplattiin. Kuu-
kauden pesti kesäkuussa tarjosi valituille yhdeksälle nuo-
relle kurkistuksen fyysikon ja yliopiston arkeen sekä rop-
pakaupalla käytännön oppia fysiikasta.

Töitä löytyi laitoksen eri tutkimusryhmistä, joissa nuo-
ret työskentelivät opiskelijoiden ja tutkijoiden ohjaukses-
sa. Ohjaus asettikin tutkijat uusien haasteiden eteen.

– Nuoret olivat jo kahdeksan aikaan aamulla oven ta-
kana kysymässä, miten edetään, huomautti Taija-Lotta 
Teron ja Janne Hepolan työn ohjaukseen osallistunut 
tutkija Panu Ruotsalainen.

Olli Vaittinen Cygnaeus-lukiosta Jyväskylästä työs-
kenteli pelletronin asennustöissä.

– Pääsin myös käyttämään hiukkaskiihdytintä. Kai-
kenlaista vääntelyä ja kääntelyä, hän tuumasi.

Harri Nieminen Laukaan lukiosta puolestaan piirsi 
tietokoneella laitteiden osia.

– Kävin myös parissa seminaarissa ja pudotin kuulaa 
hyppyrimäestä. Fyysikon työ tuntuu olevan monipuolis-
ta. Paljon koodaamista, Nieminen pohti.

Heini Takkinen Pieksämäen lukiosta tarkisteli vastuk-
sia ja niiden toimivuutta. Takkinen ja Juuso Valkeejärvi 
Äänekoskelta työskentelivät nanofysiikan parissa.

– Lukiossa ei paljon nanofysiikasta ole puhuttu. Puh-
dashuoneet olivat kiinnostavimpia – ei auttanut tiputel-
la näytteitä, sanoi Valkeejärvi.

Käytännön lisäksi aivoja saatettiin rasittaa teorioilla. 
Ainakin Joel Nyberg Tikkakosken lukiosta pääsi tutus-
tumaan teoreettiseen nanofysiikkaan.

Ovet auki ja kynnys matalaksi
Yhdeksän lukiolaista paiski kesätöitä fysiikalla

Ville Kilpeläinen Korpilahden lukiosta ja Henni Hiltunen Jyväskylän lyseon lukiosta rakensivat kesätyönään puukuitujen 
putkissa kulkeutumista mittaavan laitteiston. Fysiikan laitoksessa oli nuorten mielestä rento ja kannustava ilmapiiri.
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- Työskentelin lähinnä tietokoneella. Mutta sain myös 
tietoa artikkeleiden kirjoittamisesta ja julkaisemisesta. 
Kävinpä seuraamassa yhtä väitöstilaisuuttakin, vaikka 
aihe menikin vähän yli.

Tulokset palkitsivat

Henni Hiltunen Jyväskylän lyseon lukiosta ja Ville Kil-
peläinen Korpilahden lukiosta työskentelivät kuukau-
den verran teollisuusfysiikan parissa. 

– Tutkimme paperiteollisuuden fysikaalisia ilmiöitä, 
kuten virtausmekaniikkaa eli puukuitujen kulkeutumis-
ta putkissa. Kokosimme itse mittauslaitteiston ja harjoit-
telimme kuvaamista. Keittelimme ja värjäsimme sellua. 
Ongelmiakin välillä oli, kun joku putki hajosi ihan yksi-
nään, nuoret kertoivat.

Tutkimusryhmän johtaja, professori Markku Kataja 
antaa nuorille tunnustusta oma-aloitteisuudesta.

– He keksivät uusia ideoita, joiden avulla erottaa par-
tikkeleita massasta. Myös työtahti heillä oli kova. Ensim-
mäisen työpäivän aamuna kun antoi tehtävän, se oli jo il-
tapäivällä valmis. Sanoinkin heille, ettei meillä ihan niin 
kiire ole. Me saimmekin huilia loppukesän, naurahti pro-
fessori Markku Kataja.

Hiltusen ja Kilpeläisen mielestä parasta harjoittelussa 
olikin juuri käytännönläheisyys.

– Oli mukavaa, kun tulokset näki paljain silmin. Silloin 
asian ymmärtääkin paremmin, molemmat sanoivat.

Lukion jälkeiset jatko-opinnot ovat molemmilla vie-

lä avoinna.
– Fysiikka on kyllä varteenotettava vaihtoehto, tunnus-

ti Kilpeläinen.
Laitos ja sen henkilökunta tulivat kuukauden aikana 

tutuiksi.
– Täällä on mukavan rento ilmapiiri, ja meidät on otet-

tu hyvin vastaan. Kukaan ei pitänyt meitä liian nuorina 
näihin hommiin, Hiltunen ja Kilpeläinen kiittivät.

Ei hanttihommia

Laitoksen johtaja, professori Jukka Maalampi myhäilee 
tyytyväisenä, kun ensimmäinen kesätyökokeilu saatet-
tiin menestyksellisesti päätökseen.

– Kyllähän tämän kesätyökokeilun päätarkoitus on 
rekrytoida meille uusia, hyviä opiskelijoita. Taka-ajatuk-
sena oli avata ovia lukioon ja tehdä työstämme julkista. 
Haluamme, että kynnys tulla meille on matala ja että ovi 
on sepposen selällään. Nämä nyt kesätöissä olleet yhdek-
sän nuorta vievät varmasti sanaa eteenpäin omissa kou-
luissaan, Maalampi uskoo.

Maalampi kiittelee nuoria motivoituneiksi.
– He tekivät intensiivisesti töitä. Tavoite oli, että he 

harjoittelussa näkisivät, mitä hyötyä koulussa opitusta 
todella on. Emme tarjonneet heille mitään hanttihom-
mia, vaan samaa työtä kuin mitä muutkin tekevät.

Nuoret toivat tullessaan pirteän tuulahduksen laitokselle.
– Eiköhän meillä ole kesätöitä tarjolla ensi vuonnakin, 

lupaa Maalampi.

Ensimmäisen työpäivän  
aamuna kun antoi tehtävän, 
se oli jo iltapäivällä valmis.
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TEKSTI Jaana Kinnari

KUVAT Petteri Kivimäki ja Tom Nevanpää

Sateisella moottoritiellä vesi voi olla auton renkai-
den alla liukaste. Kuitenkin kirjan sivua kääntäes-
sämme saatamme nuolaista sormeamme, jotta ote 

tarttuisi paremmin. Aineen määrä vaikuttaa olennaises-
ti siihen, miten aine käyttäytyy. Nanotiede tarkastelee tä-
män kaltaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä, jotka ilmene-
vät nanometrimittaluokassa. Jyväskylässä toimintansa 
vuonna 2005 aloittaneessa Nanokoulussa perehdytään 
siihen, miten nanotieteen tutkimustuloksia ja uutta tek-
nologiaa voidaan opettaa kouluissa.

– Koululaisia on vaikea saada kiinnostumaan luon-
nontieteistä perinteisten heilureiden avulla, sovellukset 
sen sijaan kiinnostavat aina, selventää Anssi Lindell, jo-
ka sai idean Nanokouluun omasta luonnon- ja kasvatus-
tieteet yhdistävästä taustastaan.

Muualla maailmassa nanotieteiden kouluopetukseen on 
panostettu jo joitakin vuosia, mutta Suomessa Nanokoulu 
on ensimmäinen. Nanokoulu toimii Jyväskylän yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen, fysiikan laitoksen, Nanotiede-
keskuksen ja normaalikoulun tiloissa näissä työskentelevi-
en henkilöiden yhteistyönä. Hanketta toteuttavaan ydinryh-
mään kuuluvat lehtori, opettajankouluttaja Anssi Lindellin 
lisäksi OKL:n professori Jouni Viiri, Normaalikoulun lehto-
ri Tom Nevanpää, nanotutkija Jenni Karvonen sekä OKL:n 
fysiikan jatko-opiskelija Anna-Leena Latvala. 

Opettajille täydennyskoulutusta

Nanokoulun tavoitteena on uuden luonnontieteellisen 
tiedon nopea siirtäminen suomalaisten kansallisomai-

Nanotiedettä koulukonstein
Nanokoulu tuo tuoretta tutkimusta  
ja teknologiaa kouluihin

Nanokouluttajat Tom Nevanpää, Anna-Leena Latvala, Anssi Lindell ja Jenni Karvonen.
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suudeksi. Tutkimustuloksia pyritään muokkaamaan hel-
posti opetettavaan ja opittavaan muotoon, ja tutkimusten 
pohjalta kehitetään ja testataan muun muassa työpakette-
ja opetukseen. Yksi ensimmäisistä projekteista oli talvella 
2007 pidetty nanotieteen kurssi lukiolaisille. Oppimateri-
aalia on koottu Nanokoulun verkkosivuille. 

– Toivomme, että tulevaisuudessa nanotieteen sisältöjä 
liitetään opetussuunnitelmiin, Latvala sanoo.

Nanokoulu korostaa opettajien avainasemaa uusim-
man tutkimustiedon välittämisessä ja avaamisessa, ja sik-
si koulun olennainen tehtävä on myös kouluttaa opet-
tajia. Tähän mennessä Nanokoulu on järjestänyt myös 
kaksi täydennyskoulutusta luonnontieteiden opettajille 
syksyllä 2007 ja 2008.

– Niistä on saatu hyvää palautetta. Opettajat ovat kiin-
nostuneita lisäkoulutuksesta ja opetuksen kehittämisestä, 
mutta ongelmana on, ettei opettajien täydennyskoulutuk-
seen ole välttämättä rahaa eikä aikaa, kertoo Lindell.

Työpaketit opetuksen tukena

Nanokoulun kehittämät, osaksi opetusta liitettävät työpake-
tit osoittavat, että nanotiedettä voi opettaa koulukonstein. 

– Niiden avulla opettaminen onnistuu ihan kouluym-
päristössä. Jopa legopalikoita voi käyttää havainnollista-
miseen, Karvonen sanoo.

– Tarvittavan laitteiston puuttuminen ei siis ole este 
opetukselle. Jos työ vaatii jotain eksoottisempaa materi-
aalia tai laitteistoa, voi Nanokoulu vuokrata niitä.

Työryhmä toivoo Nanokoulun toiminnan edelleen 
voimistuvan. Koska Nanokoulun tulevaisuus ja perim-
mäinen idea on poikkitieteellisyys, koulun tarkoitus on 
saada uusia tahoja mukaan. Yhteistyötä on jo tehty esi-
merkiksi biologien ja kemistien ja opettajien kanssa. 

- Nanokoulun toiminta on kasvattanut tietoani luon-
nontieteistä ja antanut valtavan hyödyllisiä eväitä opet-
tamiseen. Oppilaiden innostuksen uuteen teknologiaan 
huomaa selvästi, Latvala kehuu.

Nanoteknologia tuo  
mahdollisuuksia  
tuotekehittelyyn
Nanoteknologia on atomitason kokoisten rakentei-
den teknologiaa. Yksi nanometri on vain miljoo-
nasosa millimetristä. Nano-sana on viime vuosina 
esiintynyt monissa tuotenimissä ja mainoslauseis-
sa. Teknologian kehittämiskeskuksen mukaan Suo-
messa on yli 200 yritystä, jotka hyödyntävät nan-
oteknologiaa. 

– Voisi sanoa, että nano on niin sulautunut tekno-
logiaan, etteivät kuluttajat välttämättä edes tiedä, 
mistä kaikkialta sitä löytyy. Nanorakenteet ja -materi-
aalit ovat hyvin laaja-alaisesti käytössä, sanoo Jyväs-
kylän yliopiston Nanotiedekeskuksen yrityspalvelu-
päällikkö Elja Kallberg.

Nanotieteen sovelluksia on käytetty muun mu-
assa hyvinvointiteknologiassa, lentokoneteollisuu-
dessa, maaleissa ja tietoteknisissä laitteissa. Nano-
teknologian avulla voidaan kehittää pinnoitteiden 
ominaisuuksia eli vaikuttaa esimerkiksi kitkaan, 
tarttuvuuteen ja likaantumattomuuteen. Jatkuvasti 
pyritään luomaan myös kevyempiä ja lujempia ra-
kenteita. Esimerkiksi alun perin Jyväskylän Nano-
tiedekeskuksessa kehitettyä hyptoniittia käytetään 
suksissa ja muissa urheiluvälineissä, purjeveneis-
sä ja tuulivoimaloissa. 

Nykyään jotkut yritykset eivät kuitenkaan vält-
tämättä mainitse käyttävänsä tuotteissaan nano-
materiaaleja.

– Nanosta on sanana saattanut tulla vähän pe-
lottava. Onkin totta, ettei vielä ole olemassa maail-
manlaajuista lainsäädäntöä tai standardoituja mit-
tausmenetelmiä nanohiukkasten vaarallisuuden tai 
vaarattomuuden määrittämiseksi. Nanoa on kui-
tenkin ympärillämme ihan luonnostaan, ja materi-
aaleja on käytetty jo ennen kuin edes on tiedetty 
nanosta mitään, sanoo Kallberg.

Nanotiedekeskus tarjoaa yrityksille mittaus- ja 
analyysipalveluita ja mahdollisuutta valmistaa esi-
merkiksi erilaisia pinnoituksia. Nanotiedekeskuk-
sen palveluita hyödyntävät yritykset ympäri Suo-
mea.

– Tarjoamme mielellämme tietotaitoamme ja 
globaaleja verkostojamme nanoteknologian mah-
dollisuuksista kiinnostuneelle teollisuudelle. Py-
rimme löytämään tuotekehittelyyn ja tutkimuk-
seen ratkaisuja yritysten toiveiden mukaan. Yh-
teistyömme yritysten kanssa lisääntyy jatkuvasti. 

Lisätietoja: Elja Kallberg, puh. 050 427 3078,  
elja.kallberg@jyu.fi

Nanotiedettä voidaan opettaa kouluissa hyvin yksinkertaisin 
välinein.
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Perjantai 9.10. 2009

Yliopistopäivä

10.30–11.00 Demoshow, Fys1 
 Anssi Lindell 
 kumppaneineen

12.00–13.00 Ääniä ja aaveita maailman-  
 kaikkeudessa, esitelmä 
 kosmologiasta, Fys1  
 Kimmo Kainulainen. 

13.30–14.00 Demoshow, Fys1 
 Anssi Lindell 
 kumppaneineen

9.00–16.00 Kiertokäyntejä Kiihdytin-
 laboratoriossa ja Nano-
 tiedekeskuksessa
 Käytävädemonstraatioita

Taidenäyttely fyysikoiden tutkimus-
kohteista aulatilassa ja käytävillä.
Kioskissa fysiikka-aiheisia paitoja, 
taidetta ym.

Yliopistopäivän tilaisuudet ovat kaikille  
avoimia. Tervetuloa tutustumaan  
laitokseen!

 

Lauantai 10. 10. 2009

Alumnipäivä 
 
11.00 Ilmoittautuminen ja 
 tervetulokahvi

12.15  Tervetuliaissanat, Fys1
 Laitoksen johtaja Jukka Maalampi

 Uusia ytimiä ja uusia kiihdyttimiä
 Vararehtori, professori Matti Leino

 Kvarkkiaine – aineen viides olomuoto
 Professori Kari J. Eskola

 Vierailijaluento:
 Professori Kari Enqvist, 
 Helsingin yliopisto 

14.15  Kahvi ja välipala

15.15  Nanotiedettä supertietokoneilla
 Professori Matti Manninen

 Röntgentomografia. Uusia uria 
 materiaalitutkimukseen
 Professori Markku Kataja

 Alumnin puhe:
 Johtaja Arttu Luukanen, Millilab, VTT

17.00  Kiertokäyntejä laboratorioissa

18.30 Buffet-illallinen ravintola Ylistössä
 Maljapuhe emeritusprofessori   
 Vesa Ruuskanen

Ilmoittautumiset alumnipäivään:

30.9.2009 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
JYFLalumni@phys.jyu.fi tai vapaamuotoisella faxilla 
numeroon (014) 260 2351.

Yliopistopäivät järjestetään  
fysiikan laitoksessa,  
osoitteessa Survontie 9.  
Esitykset ovat luentosalissa 
Fys1.

Fysiikka kaiken ytimessä
Yliopistopäivät fysiikan laitoksessa 9.–10.10.2009
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TEKSTI Kirsi-Marja Nurminen

KUVA Petteri Kivimäki

Jyväskylän normaalikoulun lukion rehtori Kirsti Koski 
on niin innostunut matemaattisten aineiden opettaja, 
että oppilaat joutuvat välillä toppuuttelemaan.

– Hei tää ei oo meille noin kova juttu, kommentoi eräs 
tyttö Kosken fysiikan tunnin hehkutusta.

Innostus omaan alaan on opettajalle kuitenkin elin-
tärkeää.

– Se viestii opiskelijoille, että fysiikalla ja muilla ma-
temaattisilla aineilla on merkitystä. Fysiikka auttaa loo-
gisen ajattelun kehittymistä ja näkemään syy-yhteyksiä. 
Palkitsevinta onkin, kun oppilas osaa yhdistää teorian ar-
kipäivään, ja näen, miten lamppu syttyy. Toki itselle tekee 
hyvää palata välillä maan pinnalle, naurahtaa Koski.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi ansi-
oituneita matemaattisten aineiden opettajia viime kevää-
nä. Heidän joukossaan oli myös Koski.

– Luulen, että kannustuspalkinnon takana ovat entiset 
opiskelijani ja etenkin ne tytöt, joita 1990-luvulla rohkai-
sin teknilliselle alalle. Tuolloin oli menossa ”Naiset teolli-
suuden ammateissa” - hanke, jossa olin mukana.

Aihe ei ole 1990-luvulta vanhentunut, vaan yhä teh-
dään töitä tyttöjen houkuttelemiseksi matemaattisten ai-

neiden pariin. Jyväskylän Norssilla kokonaistilanne näyt-
tää kuitenkin hyvältä.

– Viime keväänä meiltä kirjoitti ylioppilaaksi 82 opis-
kelijaa, ja heistä peräti 68 kirjoitti pitkän matematiikan. 
Fysiikan kirjoitti 38 opiskelijaa ja kemian 47. Meillä on 
erityinen luonnontieteisiin painottunut ryhmä, mutta 
myös muut luokat ovat innostuneet niistä aineista. Taus-
talta löytyy työyhteisö, joka tukee näitä valintoja, koros-
taa Koski.

Opetuksen tavoite ei ole taata kaikille laudaturia.
– Tärkeämpää on tarjota opiskelijoille riittävästi haasteita.

Tietoja on päivitettävä jatkuvasti

Koski itse valitsi fysiikan siksi, että ajatteli pääsevänsä 
helpolla.

– Vieraissa kielissä piti opetella niin paljon sanoja. Yl-
lätys oli suuri, kun fysiikan opinnoissa suuri osa kirjalli-
suudesta oli englanninkielistä. Opettajan ammatti kiin-
nosti alusta lähtien, vaikka teinkin graduni sädesairaa-
laan. Aloitin opinnot vuonna 1975 ja valmistuin 1982. 
Aloitin saman tien työurani Norssilla.

Newtonista nanoon
Fysiikka on Kirsti Koskelle kova juttu
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Opettajan työ on noista vuosista muuttunut melkoisesti.
– Erityisesti oppimistyyli on nykyään erilainen. 1980-

luvulla opettaja oli tärkein tiedonlähde, tänään nuoret 
oppivat paljon koulun ulkopuolella eri vertaisryhmissä. 
Koululle ja opettajalle on suuri haaste pysyä niissä mu-
kana.

Luonnontieteissä Newton on aina Newton, mutta na-
nosta ei tiedetty 20 vuotta sitten mitään.

– Opettajan on päivitettävä tietojaan jatkuvasti. Minä-
kin yritän olla aktiivinen ja käydä täydennyskoulutuksis-
sa. On myös pidettävä yllä suhteita yritysmaailmaan ja 
yliopistoon. Myös nuorten ajatusmaailmasta pitää yrittää 
pysyä ajan tasalla. Nuorille on annettava tilaa, eikä huu-
moria pidä unohtaa, Koski sanoo.

Opettaminen on parasta

Normaalikoulu tekee paljon yhteistyötä yliopiston lai-
tosten kanssa.

– Molemmat hyötyvät siitä. Opiskelijat pääsevät näke-
mään, millaista on tieteen tekemisen arki. Yliopisto puo-
lestaan tekee itseään tutuksi opiskelijoille. Enemmän sen 

sijaan pitäisi olla yritysyhteistyötä, ja siten lisätä eri am-
mattien tuntemusta. Meillä on myös Ranskassa yhteis-
työkoulu, jonka kanssa pidämme yhteisiä leirikouluja ja 
vierailemme joko Cernissä tai vastavuoroisesti Jyväskylän 
yliopiston fysiikan laitoksessa.

Norssi on tiiviissä yhteydessä yliopistoon myös aineen-
opettajakoulutuksen kautta.

– Ei voi itse sammaloitua, kun kohtaa asiantuntevia, 
nuoria opiskelijoita. Mielestäni on hyvä, että aineenopet-
tajakoulutukseen haetaan jo yliopistoon pyrittäessä. Näin 
varmistutaan siitä, että opiskelijat ovat motivoituneita.

Kesäkuussa Koski oli kuuntelemassa entisen oppilaan-
sa väitöstilaisuutta.

– On myös hienoa, kun omat oppilaat ryhtyvät alal-
le. Silloin tiedän, etten ole pilannut opettajan ammatin 
imagoa.

Koski on työskennellyt Normaalikoulun lukion rehto-
rina neljä vuotta. Opettajan työ on silti lähinnä sydäntä.

– Minulla on keskimäärin viisi viikkotuntia opetusta. 
Oppitunnit ovat rehtorin työn henkireikä. Niillä saam-
me tehdä hommia yhteisen päämäärän saavuttamiseksi 
eivätkä puhelimet keskeytä.

YKSI MEISTÄ

Palkitsevinta opettajantyössä on, kun oppilas osaa yhdistää teorian arkipäivään, sanoo normaalikoulun lukion rehtori Kirsti 
Koski.
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TEKSTI Eveliina Pennanen ja Tytti Pintilä

KUVAT Opiskelijoiden kuva-albumit

Jyväskylän yliopistosta kauppatieteiden kandidaatik-
si valmistunut Hannele Korhonen on hyödyntänyt 
tutkinto-opiskelijana avoimen yliopiston joustavia 

opintomuotoja. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopis-
ton Helsingin toimipiste saa Korhoselta kiitosta. Asues-
saan Frankfurtissa hän suoritti aikuiskasvatustieteen ai-
neopinnot.

– Opiskelu ulkomailla sujui todella hyvin, sillä opiske-
lu oli mahdollista suorittaa täysin etänä ja opettajat oli-
vat mahtavan joustavia.

Romaniassa työskentelevä Markku Hietanen kiittelee 
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston korkeaa laatua.

– Opiskelupaikkaan liittyvät valintakriteerini perus-
tuivat siihen, että Jyväskylän yliopiston tarjoaa kansain-
välisesti korkeatasoiseksi tunnustettua opetusta. Ohjaa-
jilta saamani kehittävä palaute sekä ymmärrys aikuisen 
opiskeluun ovat mahdollistaneet opinnot silloinkin, kun 
maailma ympärilläni on äkkiä muuttunut. 

Helsingistä Pietariin perheensä kanssa muuttanut Tei-
ja Rautiola irrottautui suuhygienistin ammattiroolista 
opiskelujen pariin:

– Opiskelin määrätietoisesti avoimessa yliopistossa se-
kä aikuiskasvatustiedettä että terveyskasvatusta. Usein is-
tuin fyysisesti Pietarin kodissani ja osallistuin virtuaali-
sesti reaaliajassa aikuiskasvatustieteen esseeseminaarei-
hin, kertoo Rautiola mukavasti sujuneista etäopinnois-
taan.

Muiden opiskelijoiden tavoin Rautiolakin löysi osan 
lähdekirjallisuudesta verkosta.

– Lisäksi sain kirjastoapulaisekseni Helsingissä opiske-
levan poikani, ja kirjojen kuriirit Pietariin vaihtelivat las-
ten koulutovereista sukulaisiin, hän hymyilee.

Ryhmä tukee opinnoissa

Kaikki kolme kokivat verkossa toimivat opintoryhmät 
tärkeiksi. 

– Opiskelu ei ole tuntunut eristäytyneeltä tai sisällölli-
sesti niukalta. Etäopinnot ovat olleet opetus- ja oppimis-
menetelmiltään hyvin suunniteltuja, ja ohjattuja ja vir-
tuaalista maailmaa on hyödynnetty monipuolisesti, ke-
huu Rautiola.

Myös Hietanen on työmatkoilla hakeutunut mielel-
lään esimerkiksi rauhallisen hotellin aulaan tai ravinto-
laan opintojen verkkopalaverin tai lukupiirin ajaksi.

– Mobiilinettini on aktiivisessa käytössä, ja 3G-yhteys 
toimii kaikissa Romanian kaupungeissa.

– Etäopinnoissa on parasta ollut – niin hassulta kuin 
se kuulostaakin – sosiaalisuus. Kursseille osallistui samo-
ja tuttuja ihmisiä ja ryhmäytyminen oli mahdollista, ker-
too Korhonen. 

Suunnittelu ja ennakointi tärkeää

Kokeneet etäopiskelijat antavat opintoja harkitseville 
hyviä vinkkejä: realistiset tavoitteet, hyvä suunnittelu ja 
ennakointi ovat tärkeitä kaikessa opiskelussa. Rautiola 
on malliesimerkki suunnitelmallisuudesta ja tavoittei-
den asettamisesta.

– Paluu Suomeen tapahtui suunnitelmien mukaan, 
samoin opintoihini liittyvät tavoitteet täyttyivät täy-
dellisesti hopsin mukaisesti. Sain opiskelupaikan Jy-
väskylän yliopiston terveystieteiden laitoksesta, hän 
iloitsee.

Opiskelijoiden palaute ja oppimistulokset verkko-
opinnoissa ovat olleet positiivinen yllätys. 

– Hyvien oppimistulosten yhtenä syynä lienee se, et-
tä verkko-opiskelumahdollisuus houkuttelee motivoi-
tuneita opiskelijoita. Lisäksi suuri merkitys on sillä, et-
tä asioita pääsee kertaamaan luentotallenteista. Erityi-
sesti menetelmäopinnoissa tämä näkyy hyvinä oppimis-
tuloksina, iloitsee avoimen yliopiston pedagoginen joh-
taja, kasvatustieteen yliopistonopettaja Ulla Maija Val-
leala.

Avoimen yliopiston etäopinnoissa 

Parasta on sosiaalisuus
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For further information contact: 

info@jcb.fi      www.jcb.fi
+ 358 400 629 863

CONFERENCE EXCELLENCE  
         Best events consist of essential elements

Jyväskylä is a dynamic, youthful and lively city in the 
heart of the beautiful Finnish lake district. Jyväskylä 
is experienced in arranging international, high quality 
events. The city´s strengths lie on being compact but 
versatile; the key hotels and venues like Jyväskylä 
Paviljonki and Agora, are located within walking 
distance of each other in the city centre. 

 

 

Jyväskylä Convention Bureau helps you out with set-
ting up a successful meeting. Our main service is to 
provide cost-free assistance in bringing meetings and 
congresses to Jyväskylä.

Pysy ajan tasalla yliopistosi kuulumisista  
– liity Alumninettiin

Yliopistolaisuus ei lopu valmistumiseen. 
Jyväskylän yliopiston alumneja ovat 
kaikki Jyväskylän yliopistosta valmis-
tuneet, henkilökunta sekä yliopistos-
sa työskennelleet. Olitpa juuri valmis-

tunut maisteri tai työelämän pi-
dempiaikainen konkari, yli-

opiston ovet ovat avoinna 
jälleennäkemiselle.

Kotiyliopiston laadu-
kas aikuiskoulutustarjon-

ta takaa mahdollisuuden itsen-
sä kehittämiselle ja täydennys-

koulutukselle työuran eri vaiheis-
sa. Mentorointi ja nykyisten opis-

kelijoiden rekrytointi työharjoitteli-
joiksi ovat hyviä esimerkkejä alumnien 

ja yliopiston vuoropuhelusta. 
Yliopiston ainelaitoksen jär-

jestävät säännöllisesti alumnita-
paamisia ja aktiiviset alumnit kutsuvat 
koolle omia vuosikurssejaan. Yliopiston 

piiristä löytyy myös useita alumniyhdistyksiä kuten Jy-
väskylän yliopiston alumnit JYKYS ry, JYY:n Wanhain Toi-
mijain Yhdistys ja Strategiklubi. Viime vuosina alumnit 

ovat kohdanneet myös pääkaupunkiseudulla järjeste-
tyissä alumnitapahtumissa. 

Pidetään yhteyttä Alumninetissä

Viime syksynä julkaistiin yliopiston alumneille suunnattu 
verkkosivusto Alumninet osoitteessa http://alumninet.
jyu.fi, ja sinne on liittynyt jo satoja alumneja. Alumnine-
tin avulla löydät yhdestä osoitteesta tietoa yliopiston ta-
pahtumista, uutisista ja koulutustarjonnasta. Alumninetin 
jäsenenä pysyt ajan tasalla yliopistoystäviesi kuulumisis-
ta, ja saat henkilökohtaisen kutsun yliopiston vuotuisiin 
juhliin. Voit myös tilata sähköisiä uutiskirjeitä. 

Rekisteröidy Alumninetin käyttäjäksi täyttämällä rekis-
teröitymislomake. Saat sähköpostiisi varmennuskoodin, 
jota tarvitset ensimmäisellä kirjautumiskerrallasi. Tämän 
jälkeen voit tutustua palveluun kokonaisuudessaan.

Tervetuloa mukaan yliopiston alumniverkostoon!

Lisätietoja yliopiston alumnitoiminnasta: 
www.jyu.fi/hallinto/alumni

http://alumninet.jyu.fi
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TEKSTI Kirsi-Marja nurminen

KUVA Petteri Kivimäki

Ultraääntä käytetään terveydenhoidossa moneen 
tarkoitukseen. Sillä voidaan etsiä tukkeutuneita 
verisuonia, tutkia sikiön vointia tai poskionte-

loita ja löytää syöpäkasvaimia. Teollisuus on lujuustut-
kimuksessa jo pitkään hyödyntänyt niin kutsuttuja tai-
puma-aaltoja selvitettäessä muun muassa puu- ja beto-
nirakenteiden, lentokoneen osien tai erilaisten säiliöiden 
ja putkistojen kuntoa.

– Koska luunkin rakenne on putkimainen, voisi saman-
tapaisilla taipuma-aalloilla mitata senkin ominaisuuksia, 
järkeili fysiikan laitoksen tutkija Petro Moilanen. 

Moilanen oli väitöstutkimuksessaan muutama vuo-
si sitten mukana kehittämässä laitteistoa, jolla pystyt-

tiin osoittamaan ultraäänen mahdollisuudet luun omi-
naisuuksien kartoittamisessa. Laitteistoa on pystytty hio-
maan luotettavammaksi ja paremmin kliiniseen käyt-
töön soveltuvaksi. 

– Siitä ollaankin jo tekemässä kaupallista sovellusta.
Ultraäänen käyttöä luiden diagnosoinnissa on tutkit-

tu fysiikan laitoksessa professori Jussi Timosen johdol-
la jo yli 15 vuoden ajan. Tutkimusta on tehty tiiviissä yh-
teistyössä terveystieteiden laitoksen kanssa, jossa profes-
sori Sulin Cheng ja brittiläinen vieraileva tutkija Patrick 
Nicholson toimivat luun kliinisen ultraäänitutkimuksen 
asiantuntijoina. 

– Sadattuhannet suomalaiset sairastavat osteoporoosia, 

Fysiikan sovelluksista 
ratkaisuja kansanterveyteen
Luun rakenteesta ja kävelyn tasapainosta uutta tietoa

Tutkija Vantte Kilappa mittaa Petro Moilasen luun rakennetta fysiikan laitoksessa kehitetyllä ultraäänilaitteella.
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jossa luiden lujuus on vähentynyt. Se puolestaan altistaa 
luunmurtumille – esimerkiksi ikääntyneiden lonkkamur-
tumia tapahtuu vuosittain 7000, ja niiden hoidosta aiheu-
tuvat kustannukset ovat lähes 150 miljoonaa euroa. Lonk-
kamurtuma johtaa usein laitoshoitoon ja itsenäisen toi-
mintakyvyn menettämiseen, Moilanen kertoo.

Jotta osteoporoosia voitaisiin hoitaa ajoissa ja ennal-
taehkäistä murtumia, tarvitaan uusia, tarkempia diag-
nosointimenetelmiä. 

– Ultraääni on nykyisin käytettyyn röntgenpohjaiseen 
menetelmään verrattuna huomattavasti edullisempi ja 
kokonaisvaltaisempi. Siinä missä röntgen antaa tietoa 
vain luun massasta ja tiheydestä, kertoo ultraääni myös 
luun muista lujuusominaisuuksista, kuten elastisuudes-
ta ja hienorakenteesta. Tämä tekee tutkimuksesta myös 
haasteellista, kun muuttujia on niin paljon.

laite ennakoi  
murtumariskiä
Ultraäänimenetelmä perustuu herätesignaalin luussa 
aiheuttamaan mekaaniseen värähtelyyn, jonka etene-
misnopeutta mitataan.

– Mittauspaikkoina ovat käden värttinäluu ja jalan 
sääriluu. Osteoporoottiset muutokset tapahtuvat kuori-
luun sisäpuolella, ja sinne kehittämämme pitkäaaltoinen 
ultraäänimittaus ulottuu paremmin kuin aiemmat ly- 
hytaaltoiset ultraäänimenetelmät.

Kehitetyllä laitteella on mitattu jo yli 1 200 koehenki-
löä, ja tulokset ovat lupaavia.

– Varsinkin keski-iästä eteenpäin on mahdollista tun-
nistaa henkilöitä, joilla on lisääntynyt riski osteoporoot-
tisille murtumille. Alustavat tulokset osoittavat, että mit-
tauksemme kykenee myös ennustamaan esimerkiksi lan-
tion alueen murtumariskiä.

Tarkatkaan seulontamenetelmät eivät yksin riitä vä-
hentämään murtumia.

– Myös ihmisten on itse kannettava vastuuta kuntoutta-
misesta ja murtumien ehkäisystä, muistuttaa Moilanen.

nanotomografia näyttää  
luun mineraalikiteetkin
Ultraäänilaitteen kehittämisessä on hyödynnetty myös 
fysiikan laitoksen mikrotomografialaitetta.

– Sen avulla olen luonut kolmiulotteisia kuvia luu-
näytteiden rakenteesta ja mallintanut ultraäänen kulkua 
tämän virtuaalisen luun sisällä, Moilanen kertoo.

Fysiikan laitos kehittää yhteistyössä tietotekniikan lai-
toksen kanssa tietokoneohjelmia luun tomografiakuvien 
analysointia varten osana tohtorikoulutettava Tuomas 
Turpeisen väitöskirjatutkimusta. 

– Nämä ohjelmat yhdessä mikrotomografian kanssa 
ovat osoittautuneet hyödyllisiksi myös yliopiston muis-
sa luuntutkimushankkeissa. Myös kansainväliset yhteis-

Tasapainotutkimus  
torjuu kaatumisia

Osteoporoosi ei aina ole syypää lonkkamurtumiin. 
Ikääntyneiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin entis-
tä tarkempaan arviointiin ja siten riskihenkilöiden 
varhaiseen tunnistamiseen ja kuntoutukseen ohjaa-
miseen liittyy myös fysiikan laitoksessa tekeillä ole-
va Rudolf Klemetin väitöskirjatutkimus, jossa sel-
vitetään kävelyn tasapainoa ja kehitetään laitteis-
toa, jolla sitä voitaisiin mitata. Yhteistyökumppani-
na tutkimuksessa on liikuntabiologian laitos.

– Tavallisesti tasapainoa mitataan tutkittavan 
henkilön seistessä. Se ei kuitenkaan riitä todellisen 
toimintakyvyn arviointiin. Suurin osa ikääntyneiden 
kaatumisista tapahtuu kävellessä, joten nimen-
omaan kävelyn tasapainoa on tärkeää testata. Silti 
sitä on tutkittu vain vähän. Tasapainoisen kävelyn 
määrittäminen on vaikeaa, sillä jokainen meistä kä-
velee eri tavoin. Ikääntyminen vaikuttaa kävelyn 
mekaniikkaan monin tavoin, joten on vaikea erottaa 
heikentyneen tasapainon syyt ja seuraukset, kertoo 
Klemetti.

Tutkimus on alkuvaiheessaan, mutta tarkoitus on 
mitata kävelyalustaan kohdistuvia voimia sekä ku-
vata liikettä videolle. Myös kävelynaikaista lihasak-
tiivisuutta on tarkoitus tutkia. Yhteistyötä tehdään 
teksasilaisten tutkijoiden kanssa mallinnuksessa ja 
simuloinnissa.

Uusista menetelmistä murtumariskin arviointiin 
ovat kiinnostuneita paitsi tutkijat ja terveydenhoito-
henkilöstö, myös vakuutusyhtiöt.

työkumppanimme ovat hyötyneet osaamisestamme lui-
den tomografiakuvauksessa. 

Fysiikan laitos sai kesällä käyttöönsä uuden nanoto-
mografialaitteen, joka mahdollistaa entistä hienojakoi-
semman kolmiulotteisen rakenneanalyysin.

– Sen avulla pääsee tarkastelemaan jopa luun mine-
raalikiteitä.

Osteoporoosiin liittyvä tutkimusta rahoitti muun mu-
assa Tekesin viime keväänä päättynyt FinnWell-ohjel-
ma. Jyväskylän yliopistossa tehtyä tutkimusta hallin-
noi professori Sulin Cheng terveystieteiden laitokses-
ta. Hankkeessa tutkittiin myös fysioakustisessa tuo-
lissa annettua matalataajuista ääniaaltohoitoa, jol-
la todettiin olevan myönteisiä vaikutuksia ikäänty-
neiden tutkittavien itse arvioituun liikkumiskykyyn 
ja luun aineenvaihduntaan. 
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Työn ohessa suoritettava valtakunnallinen 
100 opintopisteen laajuinen ohjelma, 
opetusta pääosin Jyväskylässä ja Helsingissä
Opinnot kytketään oman organisaation 
strategiseen kehittämiseen
Korkeakoulujen arviointineuvoston akkreditoima 
MBA ohjelma

Aloita opinnot Menestyksen Strategiat -ohjelmamodulissa. 
Menestyksen Strategiat on vaikuttava oppimisympäristö, 
jossa jäsennetään yritystoiminnan tulevaisuuden haasteita ja menestystekijöitä. 
Tutustu ohjelmaan www.cec.jyu.fi /avance/koulutusohjelmat/ms

Lisätiedot: www.cec.jyu.fi /avance
(014) 260 3691, helene.eriksson@cec.jyu.fi 
(014) 260 3685, sirpa.seppanen@cec.jyu.fi 

Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Täydennyskoulutuskeskus

MBA
Kokeneen liikkeenjohdon koulutusohjelma jo vuodesta 1989

25 vuotta

Tiesitkö, että 75-vuotisjuhliaan tänä vuonna viettävä 
Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja menesty-
neimpiä tiedeyliopistoja? Sinun kotiyliopistosi on tuotta-
vin ja tutkimusalavertailussa tuloksellisin yliopisto Suo-
messa. Se on myös maan toiseksi suurin maisterikou-
luttaja ja hakijoiden kestosuosikki vuodesta toiseen. 
Yliopistojen siirtyessä omaan rahatalouteen uuden, 
1.8.2009 voimaan astuneen yliopistolain myötä tarvit-
semme tukeasi, jotta pysymme tulevaisuudessakin tut-
kimuksen ja koulutuksen huipulla. Pienestäkin lahjoi-
tuksesta kasvaa suuri, sillä se saa valtion 2,5-kertaisen 
vastinrahoituksen. 

Yliopiston pääomittamiseen osoitetun, vähintään 
850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen 
lahjoituksen saa vähentää verotuksessa. 

Esimerkkejä yliopiston kustannuksista
• 40 euroa: kurssikirja yliopiston kirjastoon
• 100 euroa: ohjelmistolisenssi tutkimuslaboratorioon
• 1000 euroa: jatko-opiskelijan tutkimusjakso ulkomailla
• 30 000 euroa: vuosi tohtoriopintoja
• 100 000 euroa: professuuri vuodeksi

Kiitos, että olet mukana turvaamassa oman koti-
yliopistosi tulevaisuutta!

Lisätietoja: www.jyu.fi/yhteistyo/yliopistontukijat
varainhankintapäällikkö Ritva nirkkonen, 
ritva.k.nirkkonen@jyu.fi, puh. 0400 247 441

Rahankeräysluvan saaja: Jyväskylän yliopistorahasto 
Rahankeräysluvan myöntäjä: Etelä-Suomen lääninhalli-
tus, oikeushallinto-osasto 
luvan numero ja myöntämisajankohta: OKH672A, 
myönnetty 19.12.2008

Tuuli Matinsalo, liikunnanopet-
taja ja aerobicin kaksinkertainen 
maailmanmestari:  

”Voin suositella Jyväskylän yli-
opiston laadukasta opetusta kai-
kille. On hienoa, että varainhan-
kinnan tuottoja käytetään myös 
lasten ja nuorten sekä terveyden 
tutkimukseen.”

Tule tukemaan menestystarinaamme
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Aika ostaa osakerahastoja
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Suomeen rekisteröityjen rahastojen hallinnoinnista vastaa Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy. Nordea-rahastojen lakisääteinen
rahastoesite, yksinkertaistetut rahastoesitteet, säännöt, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset on Suomessa saatavissa Nordean
konttoreista tai Internetistä www.nordea.fi/rahasto

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi
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VÄITÖKSET www.jyu.fi/vaitokset

Investoinneilla irti taantumasta 

MAE Pablo F. Salvadorin väitöskir-
ja Labour market dynamics in the 
Nordic countries according to the 
chain reaction theory tarkastettiin 
3.6. Vastaväittäjänä oli professori 
Hannu Piekkola (VaY) ja kustoksena 
professori Jaakko Pehkonen.

Koulutetut ovat  
kyvykkäimpiä sijoittajia

Ekonomi Antti Pellisen markki-
noinnin väitöskirja Sijoitusrahasto-
asiakkaiden taloudellinen kyvykkyys 
ja tulevat lisäsijoituspäätökset tar-
kastettiin 4.6. Vastaväittäjänä oli do-
sentti Anu Raijas (HY) ja kustoksena 
professori Outi Uusitalo.

lukemisvaikeuksiin auttaa  
sinnikäs harjoittelu

PsM Sini Huemerin psykologian 
väitöskirja Training Reading Skills: 
Towards Fluency tarkastettiin 6.6. 
Vastaväittäjänä oli professori Pekka 
niemi (Turun yliopisto) ja kustokse-
na professori Heikki lyytinen.

Uusi malli varhaisen maailmankaikkeuden  
hiukkasfysiikan ymmärtämiseksi

FM Matti Herrasen teoreettisen fy-
siikan väitöskirja Quantum kinetic 
theory with nonlocal coherence tar-
kastettiin 12.6. Vastaväittäjänä toimi 
professori Tomislav Prokopec (Ut-
recht University, Hollanti) ja kustok-
sena dosentti Kimmo Kainulainen.

Vauhdikkaat pelit  
vahvistavat lonkkia

TtM Riku Nikanderin fysioterapi-
an väitöskirja Exercise Loading and 
Bone Structure tarkastettiin 12.6. 
Vastaväittäjänä oli dr. Jonathan Ree-
ve (University of Cambridge) ja kus-
toksena professori Ari Heinonen.

Hyväosaisten velvollisuus on olla  
vahingoittamatta köyhiä

YTL Teppo Eskelisen filosofian 
väitöskirja Putting global poverty in 
context. A philosophical essay on 
power, justice and economy tarkas-
tettiin 13.6. Vastaväittäjänä oli pro-
fessori Juha Räikkä (Turun yliopisto) 
ja kustoksena professori Mikko Yr-
jönsuuri. 

Baanaatin alueella puhutaan  
monikielisyydestä eri tavoin

FL Petteri Laihosen hungarologian 
väitöskirja Language Ideologies in 
the Romanian Banat. Analysis of In-
terviews and Academic Writings 
among the Hungarians and Germans 
tarkastettiin 13.6. Vastaväittäjänä oli 
professori Klára Sándor (Szegedin 
yliopisto) ja kustoksena professori 
Tuomo lahdelma.

Matkapuhelin ja internet poistavat  
rajoja ihmisten väliltä

YTM Sakari Taipaleen yhteiskunta-
politiikan väitöskirja Transformative 
Technologies, Spatial Changes: Es-
says on Mobile Phones and the Inter-
net tarkastettiin 17.6. Vastaväittäjä-
nä toimi professori leopoldina For-
tunati (Udinen yliopisto, Italia) ja 
kustoksena professori Marja Järvelä.

Tutkimus keittiömestareiden urapoluista  
tarjoaa tietoa huippuosaajaksi kehittymisestä

KL Veijo Turpeisen aikuiskasvatus-
tieteen väitöskirja Keittiömestarin 
huippuosaaminen mestarien itsensä 
kertomana tarkastetiin 25.6. Vasta-
väittäjänä oli professori Pekka Ruo-
hotie (Tampereen yliopisto) ja kus-
toksena Anneli Eteläpelto.
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Yhdessä oppiminen auttaa kohtaamaan  
erityistä tukea tarvitsevan lapsen

KM Paula Korkalaisen erityispeda-
gogiikan väitöskirja Riittämättömyy-
den tunteesta osaamisen oivallukseen. 
Ammatillisen asiantuntijuuden kehittä-
minen varhaiserityiskasvatuksen toi-
mintaympäristöissä tarkastettiin 26.6. 
Vastaväittäjänä oli dosentti Kirsti Karila 
(Tampereen yliopisto) ja kustoksena 
emeritaprofessori Paula Määttä.

nukleonien rakenne selviää teorian  
ja mittausten yhteispelinä

FM Hannu Paukkusen teoreettisen 
fysiikan väitöskirja Global analysis of 
nuclear parton distribution functions 
at leading and next-to-leading order 
perturbative QCD tarkastettiin 26.6. 
Vastaväittäjänä toimi professori Jian-
wei Qiu (Iowa State University, USA) ja 
kustoksena professori Kari J. Eskola.

nopeutta ja voimaa kannattaa  
treenata vielä iäkkäänäkin

LitM Marko Korhosen gerontolo-
gian ja kansanterveyden väitöskirja 
Effects of aging and training on 
sprint performance, muscle struc-
ture and contractile function in ath-
letes tarkastettiin 27.6. Vastaväittä-
jänä oli professori Per Aagaard (Uni-
versity of Southern denmark) ja kus-
toksena professori Harri Suominen.

Taitavakaan muusikko ei välttämättä  
kuule nuotteja oikein

FL Ágnes Paraczky´n musiikkitie-
teen väitöskirja Näkeekö taitava muu-
sikko sen minkä kuulee? Melodiadik-
taatin didaktiset ongelmat suomalai-
sen ja unkarilaisen klassisen musiikin 
ammattiopetuksessa tarkastettiin 
30.6. Vastaväittäjinä olivat dosentit 
Árpád Joóbin (nyiregyházi Föiskola) ja 
Antti Juvonen (Joensuun yliopisto) ja kustoksena profes-
sori Matti Vainio.

JAAnA KInnARI

Perimmäisten 
kysymysten äärellä
Varhaisen maailmankaik-
keu den kehityksen kriitti-
set vaiheet tapahtuivat olo-
suhteissa, joissa aine on 
voimakkaasti epätasapai-
noisessa tilassa. Hiukkas-
ten ja antihiukkasten väli-
sen sym metrian rikkoutu-
minen vaatii tällaisia äärim-
mäisiä olosuhteita.

– Miljoonien alkeishiukkas-
ten muodostama systeemi on tasapainossa, jos kaikkien 
hiukkasten käyttäytymistä riittää kuvaamaan vain muu-
tama termodynaaminen suure, kuten lämpötila, tiheys ja 
paine. Epätasapainossa systeemi on silloin, kun nämä 
suuret eivät pysty kuvaamaan hiukkassysteemin käyt-
täytymistä tyydyttävästi, kertoo Matti Herranen.

Herranen on väitöstutkimuksessaan perehtynyt 
epätasapainossa olevan alkeishiukkasaineen käyttäy-
tymiseen äärimmäisissä olosuhteissa. Hän on muka-
na tutkimusryhmässä, joka on kehittänyt laskennalli-
sen mallin, jolla voidaan kuvata varhaisen maailman-
kaikkeuden hiukkasfysiikkaa, esimerkiksi materian ja 
antimaterian välisen epäsymmetrian syntyä.

Epätasapainon aiheuttama hiukkasten välinen epä-
symmetria on kuitenkin hyvä asia.

– Teoriassa jokaisella hiukkasella on antihiukka-
nen, jolla on ikään kuin peilikuvaominaisuudet. Jos 
hiukkanen ja antihiukkanen törmäävät, ne tuhoavat 
toisensa ja jäljelle jää energiaa. Maailmassa vallitsee 
hiukkasten ja antihiukkasten välillä epäsymmetria, 
sillä hiukkasia on enemmän. näistä ylijäämä-hiukka-
sista muodostuu tuntemamme aine, tähdet ja pla-
neetat. Jos hiukkasia ja antihiukkasia olisikin ollut 
yhtä paljon, kaikki olisi tuhoutunut, Herranen sanoo.

Suositun yhdysvaltalaisen kirjailijan Dan Brownin 
Enkelit ja demonit -romaanissa tehtaillaan ydinpom-
min kaltaista asetta, joka perustuu materian ja anti-
materian törmäyksessä syntyvään räjähdykseen. 

– Periaatteessa moinen voisi onnistua, jos antima-
teriaa pystyttäisiin tuottamaan ja eristämään tarpeek-
si iso määrä. Epäilen kuitenkin tämän olevan mahdo-
tonta nykyisellä teknologialla ja lähitulevaisuudessa, 
pohtii Herranen.

Herranen kiinnostui jo lukiossa teoreettisesta fysii-
kasta.

– Perimmäinen, kaiken taustalla oleva teoria on ai-
na kiehtonut. Tulen jatkamaan tutkimusta suurener-
giafysiikan aiheiden parissa. lokakuussa suuntaan 
Saksaan Aacheniin RWTH-yliopistoon post doc -tutki-
jaksi. -JK

29Tiedonjyvä 5/2009



VÄITÖKSET www.jyu.fi/vaitokset

Sisävesien tilan arviointiin  
tarvitaan tarkkuutta 

FM Jukka Aroviidan vesistötietei-
den väitöskirja Predictive models in 
assessment of macroinvertebrates 
in boreal rivers tarkastettiin 3.7. 
Vastaväittäjänä oli professori Richard 
K. Johnson (Swedish University of 
Agricultural Sciences, Uppsala) ja 
kustoksena lehtori Heikki Hämäläi-
nen.

Jätteistä tuotettua biokaasua voidaan  
käyttää jopa ajoneuvojen polttoaineena

FM Saija Rasin ympäristötieteen 
väitöskirja Biogas composition and 
upgrading to biomethane tarkastet-
tiin 3.7. Vastaväittäjänä oli professo-
ri Bo Mattiasson (lunds Universitet, 
Ruotsi) ja kustoksena professori Ai-
mo Oikari.

nanorakenteet voidaan jäähdyttää  
ultramataliin lämpötiloihin elektronisesti

FM Panu Koppisen fysiikan väitös-
kirja Applications of tunnel junctions 
in low-dimensional nanostructures 
tarkastettiin 31.7. Vastaväittäjänä 
toimi professori Francesco Giazotto 
(nEST, Scuola normale Superiore di 
Pisa, Italia) ja kustoksena professori 
Ilari Maasilta. 

Sanojen keston kuulemisongelma  
voi johtaa lukemisvaikeuksiin

PsM Tiina Huttunen-Scottin psy-
kologian väitöskirja Auditory dura-
tion discrimination in children with 
reading disorder, attention deficit or 
both tarkastettiin 1.8. Vastaväittäjä-
nä oli professori George W. Hynd 
(Arizona State University, USA) ja 
kustoksena professori Heikki lyyti-
nen. 

Pelit auttavat oppimaan  
vierasta kieltä vaivatta

FM Emese Mátyásin saksan kielen 
ja kulttuurin väitöskirja Sprachlern-
spiele im DaF-Unterricht. Einblick in 
die Spielpraxis des finnischen und 
ungarischen Deutsch-als-Fremdspra-
che-Unterrichts in der gymnasialen 
Oberstufe sowie in die subjektiven 
Theorien der Lehrenden über den 
Einsatz von Sprachlernspielen tarkastettiin 5.8. Vasta-
väittäjänä oli professori Karin Kleppin (Ruhr-Universität 
Bochum) ja kustoksena emeritusprofessori Ahti Jäntti.

Uusi malli alfahajoamisen selittämiseen

FM Sami Peltosen fysiikan väitöskirja Alpha-decay fine 
structure in even-even nuclei tarkastettiin 5.8. Vasta-
väittäjänä toimi emeritusprofessori Roberto J. liotta 
(KTH, Ruotsi) ja kustoksena professori Jouni Suhonen.

Kirjailija sukeltaa kybertekstiin

FM Markku Eskelisen digitaalisen 
kulttuurin väitöskirja Travels in Cyber-
textuality – The Challenge of Ergodic 
Literature and Ludology to Literary 
Theory tarkastettiin 7.8. Vastaväittäjä-
nä toimi professori Stuart Moulthrop 
(University of Baltimore) ja kustoksena 
professori Raine Koskimaa. 

Molekyylit voidaan kesyttää  
uusiksi laitteiksi

FM Anton Kuzykin soveltavan fy-
siikan väitöskirja Molecular devices 
for nanoelectronics and plasmonics 
tarkastettiin 7.8. Vastaväittäjänä oli 
professori Friedrich C. Simmel 
(Technische Universität München, 
Saksa) ja kustoksena professori Päivi 
Törmä (Teknillinen korkeakoulu).

Lisää elokuun väitöksiä  
seuraavassa Tiedonjyvässä
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Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Avoin yliopisto mukanasi kaikkialla! 
Olemme Suomen monipuolisin avoimen yliopisto-opetuksen järjestäjä. Tarjonnassamme on lähes 60 op-
piaineen opintoja kaikista Jyväskylän yliopiston seitsemästä tiedekunnasta sekä kieli- ja viestintäopintoja 
yliopiston kielikeskuksesta. Opetusta järjestetään Jyväskylän ja Helsingin lisäksi yli sadassa yhteistyöop-
pilaitoksessa ympäri Suomen. Opinnot ovat liitettävissä osaksi yliopistotutkintoa.

Näitä oppiaineita voit opiskella itsellesi sopivassa tahdissa myös täysin etäopiskellen:
• Omaan ammattialaan sovellettavat 

psykologian opinnot
• Perheopintojen perusopinnot
• Psykologian perus- ja aineopinnot
• Ruotsin valmentava verkkokurssi
• Sosiaalityön perusopinnot
• Sosiologian perusopinnot
• Terveyskasvatuksen perusopinnot
• Tieteellisen toiminnan perusteet
• Tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi
• Toimintakyvyn ulottuvuudet
• Työ ja ihminen muutoksessa -perusopinnot
• Valtio-opin perusopinnot
• Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot

Myös kaikki englanninkieliset opinnot voi 
suorittaa täysin etäopiskellen!

• Basic Business Studies
• Ecology and Environmental Management
• Education and Adult Education
• Family Business and Ownership Studies
• Gerontology
• Intercultural Studies
• Introduction to Special Education
• Mathematics
• Psychology
• Sociology

• Aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot
• Asiakaspalvelu ja markkinointi -perusopinnot
• Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopinnot
• Erityispedagogiikan perusopinnot
• Gerontologian perusopinnot
• Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
• Intercultural Studies
• Introduction to Intercultural Communication
• Johdatusta psykologiaan
• Kansantaloustieteen perusopinnot
• Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 

perusopinnot
• Kasvatustieteen aineopinnot
• Katsomisen taito
• Kielenhuollon kurssi
• Kirjallisuuden perusopinnot
• Kirjoituskurssi
• Klassikot ja mestarit
• Kolmas sektori -perusopinnot
• Lapsuusopintojen perusopinnot
• Liiketoimintaosaamisen perusteet
• Liikuntapsykologian opintojaksoja
• Moninaistuva maailma -perusopinnot
• Naistutkimuksen perusopinnot
• Nuorisotutkimuksen perusopinnot

Sisältö- ja aikataulutiedot sekä 
ilmoittautumis- ja hakuohjeet verkkosivuiltamme 

www.avoin.jyu.fi 
puh. (014) 260 3697, avoneuvo@avoin.jyu.fi 

Matarankatu 6, Tourula
Helsingin palvelupiste: Kirstinkatu 1 (HEO)

Työ ja opiskelu tukevat toisiaan!
Lue Jounin opiskelutarina uudesta Avoin -lehdestä 

www.avoin.jyu.fi /lehti

Liity nyt Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tiedotuslistalle! 
Saat tuoreita uutisia ja kiinnostavia vinkkejä avoimen yliopiston tarjonnasta 
vaivattomasti omaan sähköpostiisi. Lähetä viesti otsikolla “Liityn listalle” 
osoitteeseen: tiedotus-avoin@avoin.jyu.fi  
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SUMMARY

Strategiklubi 
Strategiklubi on strategisen näkökulman 
puolestapuhuja, monialainen käytän-
nön ja tieteen yhdistäjä. Toiminnallaan 
se tukee elinikäistä oppimista ja henkistä 

kasvua, rakentaa ystävyyttä ja verkostoja sekä herättää kes-
kustelua. Strategiklubissa hyöty ja huvi ovat samassa paketissa. 
Niin, ja mitä se strateginen näkökulma tarkoittaa? Se tarkoittaa 
päämäärätietoista, aktiivista suhtautumistapaa esimerkiksi omaan 
elämään, organisaatioon, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Strategik-
lubi on perustettu  vuonna 1986. Tervetuloa mukaan henkilö- tai 
yritysjäsenenä!

Lisätietoja: Klubin sihteeri Pirjo Heikkinen, Jyväskylän yliopisto/
Viestintäpalvelut, puh. 040 567 7723 tai (014) 260 1030,  
pirjo.heikkinen@strategiklubi.inet.fi ja oltermanni, toimitusjohtaja 
Juha Koskinen, puh. 050 342 4206 juha.koskinen@ 
wellcondevelopment.com 
www.strategiklubi.fi

The department 
of Physics 
offered summer 
jobs 
director of the department of Physics, 
Jukka Maalampi, is satisfied with 
the popularity of the summer job ex-
periment: in total, the department re-
ceived almost 100 applications.

– The main purpose of this initia-
tive is to recruit new students. Our 
ulterior motive was to open the 
doors to upper secondary schools 
and to make our work a little more 
public. We want to keep the doors 
open and the threshold for applying 
to the department as low as pos-
sible. These nine summer workers 
will no doubt take our message to 
the schools when they go back in 
the autumn, remarks Maalampi.

The one-month job offered the 
chosen nine students the possibility 
of taking a peek into the everyday li-
fe of a physicist and the University in 
general, as well as providing practi-
cal education in physics. different re-
search groups at the department of-
fered work for the students and they 
worked under the supervision of uni-

versity students and researchers.
Henni Hiltunen from the Jyväsky-

län lyseon lukio and Ville Kilpeläi-
nen from the Korpilahden lukio wor-
ked on industrial physics for a month.

– We researched the physical 
phenomena of the paper industry, 

such as flow mechanics, which re-
fers to wood fiber flow in tubes. We 
assembled measuring equipment 
and practiced flow imaging. 

director of the research group, 
Professor Markku Kataja, says 
that the students demonstrated ini-

A boost to the Accelerator laboratory research 
The department of Physics installed 
its new cyclotron in August this 
year. The MCC-30/15 cyclotron, ma-
nufactured by the Efremov Institute 
in St. Petersburg, will be commissio-
ned in early 2010. Funding for the 
project ($5.9 million) was received 
from the bilateral Soviet Union debt 
reimbursement programme bet-
ween Russia and Finland.

The MCC-30/15 will increase the 
available cyclotron time by 3,000-
5,000 hours annually. 

– The new cyclotron brings more 
possibilities to extend our pro-
gramme, for example, in producing 
isotopes used in medical applica-
tions. The deuteron beam can be 
used to make fast neutrons, which 
can in turn be used to study the ele-

mental or isotopic composition and 
radiation hardness of materials. Fast 
neutrons can also be employed in 
the study of the fission reactions, 
says Professor Rauno Julin, Head 
of the Accelerator laboratory.

Accelerator-based research at the 
University of Jyväskylä began in 
June 1975, when the first beams 
were delivered from the MC-20 cy-
clotron, which had been delivered 
eighteen months earlier. Within a 
few years, the Accelerator laborato-
ry became internationally recog-
nized, leading to the construction of 
the K-130 heavy-ion cyclotron on 
the Ylistönrinne campus in the early 
1990s. 

A cyclotron is the basic tool of re-
search in the Accelerator laborato-

ry, which itself does not produce re-
search or applications.

– More important are the develop-
ment of original research equipment 
and the creative use of existing 
equipment, which can open up new 
paths in the jungle of nuclear phys-
ics.

The collaboration with nearly 200 
international researchers, which 
brings with it several million euro’s 
worth of outside investment in 
equipment at the Accelerator labo-
ratory, has yielded significant re-
sults in the research of nuclear 
structure, nuclear astrophysics and 
fundamental particles.

The department of Physics will 
organize the University days on 
9–10 October 2009.

33Tiedonjyvä 5/2009



Arkkitehtuuria 
kriisien keskellä
Mikä?
Arkkitehti SAFA, professori Arto Si-
pisen vuonna 1969 tekemä pie-
noismalli Mattilanniemestä. Yliopis-
ton museon kokoelmissa on parisa-
taa Sipisen tekemää luonnosta ja 
suunnitelmaa Seminaarinmäelle, 
Mattilanniemeen ja Ylistönrintee-
seen niin kampuksen rakennuksiksi 
kuin niiden kalusteiksikin.

Kuka?
Arkkitehti Arto Sipisen kädenjälki nä-
kyy Jyväskylän yliopiston kampuksil-
la yhtä voimakkaasti kuin edeltäjän-
sä Alvar Aallon. Seminaarinmäellä 
hänen suunnittelemiaan ovat muun 
muassa yliopiston kirjasto, Musica ja 
hallintorakennus. Mattilanniemen ja 
Ylistönrinteen kampusalueet ovat 
kokonaan Sipisen suunnittelemia. Se-
minaarinmäen rakennukset valmis-
tuivat vuosina 1974–76 ja Mattilan-
niemen vuosina 1980–88. Ylistönrin-
teen ensimmäinen rakennus, kemian 
laitos, valmistui vuonna 1991. Sipi-
sen tuorein työ yliopistolla on kesä-
kuussa valmistunut kiihdytinlabora-
torion laajennus Ylistössä. Sipinen 
promovoitiin Jyväskylän yliopiston 
kunniatohtoriksi viime toukokuussa.

Miksi?
Jyväskylän yliopiston laajennuksesta 
järjestettiin suunnittelukilpailu vuon-
na 1969, jonka voitti arkkitehti Arto 
Sipinen. Ei ollut ihan selvää, että yli-
opisto laajenisi juuri Mattilanniemeen 
ja Jyväsjärven vastarannalle. Alvar 
Aalto kuitenkin toivoi yliopistolla ole-
van elimellisen yhteyden kaupunkiin. 
Samoin ajatteli Sipinen.

– Halusin sijoittaa uudet tiedekun-
nat Seminaarinmäeltä alkavan kevy-
en pääliikenneraitin varteen. näin 
uudetkin alueet intergoituivat kau-
pungin toimintoihin, kertoo Sipinen.

Kilpailun voitto työllisti arkkitehti-
toimiston yli 30 vuodeksi. 

– 1970-lukua leimasivat kiistat uu-
sien rakennusten sijoittamisesta Se-
minaarinmäelle. Varsinkin kirjaston 

paikkaa vastustettiin. Avoimuuteen 
perustuvan kirjaston sijoittuminen 
ensimmäiseksi kaupungin keskus-
tasta saavuttaessa on kuitenkin teh-
nyt siitä kävijämäärältään yliopiston 
vilkkaimmin käytetyn rakennuksen.

Mattilanniemen ensimmäisten ra-
kennusten piti alun perin valmistua 
vuonna 1977, mutta C-talo valmis-
tui viivästysten jälkeen vasta vuon-
na 1980. Uusiin tiloihin muutti psy-
kologian laitos.

Rakennusten loppukäyttäjät oli-
vat niiden toimivuudesta monta 
mieltä. Mattilanniemeä kuvattiin 
muun muassa seuraavasti: pitkiä 
käytäviä, tuolit ovat hyvät selälle, 
liian vähän oleskelutiloja, steriiliä, 
luulin vesilaitokseksi, kaunis näkö-
ala järvelle, vessoja riittävästi. 

– Aika on arkkitehtuurin neljäs ulot-
tuvuus. Mattilanniemen alkuperäisiä 
suunnitelmia karsittiin öljykriisin ta-
kia. Rakennuksia yksinkertaistettiin ja 
julkisivumateriaalikin vaihtui alkupe-
räisestä valkoisesta punatiileksi. Ylis-
tönrinnettä suunniteltaessa talous al-
koi elpyä, ja alue toteutettiinkin pit-
kälti ehdotuksiani noudattaen. Mie-
lestäni Jyväskylän yliopiston kampuk-
sille on ollut onnellista se, että niitä ei 
ole rakennettu yhdellä kertaa. Aika 
on toiminut hyvänä miljöön muok-
kaajana, ja kolmen eri vuosisadan ra-
kennukset muodostavat nyt harmoni-
sen ketjun, toteaa Sipinen. -KMn

Lähteenä on käytetty taidehistori-
an yliassistentti Hanna Pirisen ar-
tikkelia Yliopiston aluesuunnittelu 
ja rakentaminen, joka julkaistaan 
tulevassa yliopiston historiassa. 

vitriini
TAPAnI KAHIlA

tiative in their work.
– They came up with new ideas 

with which to separate particles 
from mass. Their work pace was al-
so fast. When I gave them a task in 
the morning, it was completed by 
the afternoon. I even had to tell 
them that we are not in such a hur-
ry. Indeed, we had the chance to ta-
ke it easy for the rest of the sum-
mer, Professor Markku Kataja jokes.

new research 
and technology 
to schools

The nano School, established in Jy-
väskylä in 2005, focuses on the 
ways in which the results of nano 
science and new technologies can 
be taught in schools. The School 
operates on the basis of cooperation 
between the staff of the University 
of Jyväskylä; namely the department 
of Teacher Education, department of 
Physics, nanoscience Center, and 
the Teacher Training School.

– new technology has been taught 
elsewhere in the world for some yea-
rs now, but in Finland, the nano 
School is the first of its kind, says di-
rector of the school Anssi Lindell.

The aim of the nano School is to 
quickly transfer new information in 
the field of natural sciences into the 
Finnish national heritage. Research 
results are edited into an easy to te-
ach and easy to learn format and 
education packages are compiled 
based on research.

– With the aid of these, nano scien-
ce can be taught in a completely re-
gular school environment. If the work 
requires some more exotic material 
or equipment, these can be hired 
from the nano School, says lindell.

Teachers occupy a key role in me-
diating the latest research informati-
on and this is why it is essential that 
schools provide training for teachers. 
So far, the nano School has arranged 
two continuing education program-
mes for natural science teachers.
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Väitökset

4.9. klo 12, Villa Rana, Paulaharjun 
sali. KTM Sami Kalliomaan markki-
noinnin väitöskirjan Sisäinen markki-
nointi johtamisena. Tapaustutkimus 
konepajateollisuuden projektiorgani-
saatiosta tarkastustilaisuus. 

5.9. klo 12, l304. YTL, LitK Erkki 
Huovisen liikuntasuunnittelun ja 
-hallinnon alaan kuuluvan väitöskir-
jan Ilokivestä valokuituun - Jyväsky-
län Hippos-Kampus alueen kehittymi-
nen Harjun reunasta ja kaviourasta 
opetuksen, tutkimuksen sekä liikun-
nan keskukseksi tarkastustilaisuus. 

11.9. klo 12, Agora Auditorio 2. FM 
Kirsi Pakkasen kemiallisen biolo-
gian väitöskirjan From endosomes 
onwards – membranes, lysosomes 
and viral capsid interactions tarkas-
tustilaisuus. 

14.9. klo 12, Agora, Gamma-sali.  
M.Sc. Elena Kudryashovan tieto-
tekniikan väitöskirjan Cycles in con-
tinuous and discrete dynamical sys-
tems. Computations, computer as-
sisted proofs, and computer experi-
ments tarkastustilaisuus. 

19.9. kello 12, Villa Rana, Blomstedtin 
sali. KM Reetta Niemen väitöskirjan 
Onkos tavallinen koe vai sellainen, 
missä pitää mietti? Ympäristölähtöi-
sen terveyskasvatuspedagogiikan ke-
hittäminen narratiivisena toimintatut-
kimuksena tarkastustilaisuus. 

19.9. klo 12, l304. FL Tarja Nyma-
nin kasvatustieteen (OKl) väitöskir-
jan Nuoren vieraan kielen opettajan 
pedagogisen ajattelun ja ammatilli-
sen asiantuntijuuden kehittyminen 
tarkastustilaisuus.

25.9. klo 10, Villa Rana, Blomstedtin 
sali. KTM Monika von Bonsdorf-
fin johtamisen väitöskirjan Perspec-
tives on early retirement intentions 
and intentions to continue at work 
among middle-aged and older em-

ployees tarkastustilaisuus. 

25.9. klo 14, Villa Rana, Blomstedtin 
sali. TtM Mikaela von Bonsdorf-
fin gerontologian ja kansantervey-
den väitöskirjan Physical activity as 
a predictor of disability and social 
and health service use in older peo-
ple tarkastustilaisuus. 

3.10. klo 12, Villa Rana, Paulaharjun 
sali. FL Tenho Pimiän etnologian 
väitöskirjan Tähtäin idässä. Suomalai-
nen sukukansojen tutkimus toisessa 
maailmansodassa tarkastustilaisuus. 

3.10. klo 12, Villa Rana, Blomstedtin 
sali. FM Eveliina Markkulan hydro-
biologian ja limnologian väitöskirjan 
Ultraviolet B radiation induced altera-
tions in immune function of fish in re-
lation to habitat preference and dis-
ease resistance tarkastustilaisuus. 

10.10. klo 12, Historica H320. FL 
Kaija Vuorion Suomen historian 
väitöskirjan Lehdistöhistorian tutki-
mustraditiot Suomessa ja median 
rakennemuutos tarkastustilaisuus. 

10.10. klo 12, Villa Rana, Paulaharjun 
sali. KTM Minna Lappalaisen yrit-
täjyyden väitöskirjan Entrepreneurial 
orientation at the level of dyad rela-
tionships in supply chains and net-
work tarkastustilaisuus. 

Tapahtumat 

10.9. klo 12.15, Mattilanniemi, MaC 
102. Erilaiset aineistot ihmistie-
teissä: esimerkkinä köyhyystut-
kimus –seminaari. lisätiedot: 
Maarit Ansela, maarit.ansela@jyu.fi.

17.–19.9. Seminaarinmäki, päära-
kennus. Nordik 2009 Conference 
for Art Historians. lisätiedot: Tei-
ja luukkanen-Hirvikoski, teluukka@
jyu.fi, www.jyu.fi.nordik2009.

18.9. klo 17, Kirjailijatalo. Slovakia-
laisen kirjallisuuden ilta. lisätie-

dot: Mikko Kytölä, 045 1275996, 
kirjailijatalo@kolumbus.fi.

21.–25.9. Seminaarinmäki. Kieli-
viikko. lisätiedot: Maija Kalin, 
(014) 260 3755, kalin@ulc.jyu.fi.

23.–25.9. Mattilanniemi, Agora. 
EBRF 2009. lisätiedot: Marko Sep-
pä, (014) 260 3332, marko.seppa@
econ.jyu.fi, http://ebrf.fi/index.

25.9. klo 10, Seminaarinmäki, liikun-
ta. Puheviestinnän päivät 2009. 
lisätiedot: laura Penkki, (014) 260 
1538, laura.penkki@jyu.fi, www.jyu.
fi/hum/laitokset/viesti/pvp2009.

26.9. klo 9.30, Seminaarinmäki. 
Uutta tietoa suomen kielen ope-
tukseen -alumnitapahtuma. lisä-
tiedot: Hannele Kuusela-Häkkinen, 
(014) 260 1430, hannele.kuusela-
hakkinen@jyu.fi.

30.9. klo 12, Seminaarinmäki, pää-
rakennus C1. Virkaanastujaiset: 
sosiologian professori Terhi-Anna 
Wilska, nanofysiikan professori Ro-
bert van leeuwen ja terveystekno-
logian professori Sulin Cheng. lisä-
tiedot: liisa Harjula, (014) 260 
1043, tiedotus@jyu.fi.

2.10. Opastettuja kampuskier-
roksia Seminaarinmäellä. Kier-
rokset lähtevät yliopiston pääraken-
nuksen edestä klo 15 ja klo 16. 
Kierros kestää noin tunnin.

2.10. Seminaarinmäki, yliopiston 
kirjasto. Avoimet ovet. 

9.–10.10. Ylistönrinne. Yliopistopäi-
vät 2009 fysiikan laitoksessa. li-
sätiedot: Soili leskinen, (014) 260 
2370, soili.leskinen@phys.jyu.fi.

14.10. klo 12, Seminaarinmäki, päära-
kennus C1. Virkaanastujaiset: ma-
tematiikan professori Jani Onninen ja 
koulutuksen arvioinnin professori Pek-
ka Kupari. lisätiedot: liisa Harjula, 
(014) 260 1043, tiedotus@jyu.fi.
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www.vapo.fi

PellettiPuupolttoaineTurveLämpö ja sähkö

Vapo tuottaa lämpöä, bioenergiaa ja polttoaineita lähellä ihmisiä ja lähellä luontoa. 
Vapolla on Suomessa yli sata lämpö- ja voimalaitosta. Suomalaisesta turveosaamisesta 
saa lämpönsä yli miljoona suomalaista, silti käytämme vain 0,6 % Suomen suoalasta. 
Puupolttoaineidemme myynti on nelinkertaistunut 2000-luvulla. 
Ja pellettien tuottajana olemme Euroopan suurin.

Suomalaista sähköä. 
  Suomalaista lämpöä.

Läheltä ja luotettavasti


