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Iloinen tervehdys, hyvät opiskelijamme! 

Tämä on 2. tiedotteemme tänä keväänä.  
Kaikki tiedotteet löytyvät verkkosivuiltamme kootusti täältä.  
  

1 Yksikön 15. väitös pe 29.4 klo 12.00 

 Yksikkömme jatko-opiskelija, FM Outi Haatainen väittelee pe 29.04.22 klo 12.00 

A110, kemian osasto. Lämpimästi tervetuloa!  
  
Tiedot ja väitöskirja tulee Helsingin yliopiston tapahtumakalenteriin ja väitöskirja 
löytyy 10 päivää ennen väitöstä e-thesiksestä. 
  
Aikaisemmat yksikön väitöskirjat löytyvät täältä. 
 
Lämpimät onnittelumme, Outi!  
 
Outi aloittaa tutkijatohtorina yksikössämme 01.08.2022 lähtien. 
   

2 Kemian tiedekasvatuksen dosentuurit Johannes Pernaalle  

Suomen ensimmäisen kemian tiedekasvatuksen  (engl. chemistry education) 
dosenttuurin m-l tiedekuntaan on saanut yksikkömme yliopistonlehtori, FT 
Johannes Pernaa. 
          
Hän on saanut myös vastaavan dosentuuriin, chemistry education, pitkäaikaisessa  
yhteistyöyliopistossamme, University of Ljubjana, Slovenia.  
  
Lämpimät onnittelut merkittävistä saavutuksista! 
    
Dosenttiin vaadittava osaaminen: Dosentit | Helsingin yliopisto 
  

https://blogs.helsinki.fi/kem-ope/opiskelun-tukena/opintoasioista-tiedottaminen/
https://blogs.helsinki.fi/kem-ope/tutkimus/julkaisut/vaitoskirjat/
https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ihmiset/tutkijat-ja-opettajat/dosentit?msclkid=2e9b2c74b41511eca04db9d788781f4a
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3 Kemian maisteriohjelman info  

Ohessa info maisterivaiheen opinnoistamme tallenteena. Kannattaa tutustua. 
 

4 Kemian tiedekasvatuksen päivät pe 16.09.22 

 Suomen 1. kemian tiedekasvatuksen päivät järjestämme pe 16.09.22 kemian 
osastolla. Laitahan jo kalenteriin. 
 
Samalla juhlistamme yksikön 21-vuotista taivalta (20 v. juhlat siirtyivät).  
Illalla järjestetään myös iltajuhla. Tarkempi ohjelma tulee myöhemmin. 
  
Tiedekasvatuksella tarkoitetaan tiedeosaamisen vahvistamista (OKM, 2014).  
Kemian tiedekasvatuksella kemian tiedeosaamisen vahvistamista. 
  
Noin 10 vuotta järjestimme kansallisia kemian opetuksen päiviä.  
Niiden julkaisut on koottu tänne. 
 

5 Kesätoimintaa LUMA-tiedeluokassa, Kemianluokka Gadolin 

 Tänä kesänä työllistämme 4 kesätyöntekijää kemian tiedekasvatuksen parissa. 
Heidän työnään on kokeellisten ja mallintamiseen liittyvien työohjeiden 
kehittäminen sekä kolmen tiedeleirin ohjaaminen: kaksi kansainvälistä ja yksi 
kansallinen. 
  
Kerro kesäleireistämme lähipiirissäsi, mm. Kemia nyt ja kokeellisuus (maksuton) 
Kemianluokka Gadolin | Tiedekasvatus | Helsingin yliopisto 
  

6  Opinto-ohjausta ja tukea saatavilla 

Kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä olemme tukenasi. 
Varaa keskusteluaika Johannes Pernaan kanssa (myös etänä).  
 
Ei olemassa tyhmiä kysymyksiä! 
  
Opinto saa tukea myös Studies-sivustolta. 
  
 Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Kaikkea hyvää! 
  
Parhain yt. Maija Aksela  
Yksikön johtajan roolissa 
 

https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pernaa_ad_helsinki_fi/EVuAVQp_BOlLvyDYyoDF48QB78AGcsUchdgZP8cFL9uk9w?e=WW0GWa
https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/kemian-opetuksen-paivien-kirjatverkkojulkaisut
https://www.helsinki.fi/fi/tiedekasvatus/opettajille-ja-opetuksen-tueksi/opintokaynnit-ja-lainattavat-tarvikkeet/kemianluokka-gadolin?msclkid=cee67bb9b41511ecb6b9927b8f25a710
https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/opiskelun-tueksi?msclkid=cc32fdb6b41911ec95f6f7f30a848dba
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