UUTISIA

Kaikkien aikojen ennätys

Yli tuhat lehtistipendiä
lukiolaisille
Viimevuotinen ennätys paukkui,
kun yli tuhat uutta ylioppilasta ja
lukiolaista palkittiin kevätjuhlissa
Kemia-lehden vuosikerralla.

”Kemian osaaminen
on kansalaistaito”
Olarin lukion kemian opettaja Anu
Penttilä uskoo stipendien kannustavan
kemiasta kiinnostuneita alan opintoihin.
”On erinomaista, että myös alempien
vuosikurssien oppilaat saavat vuosikertoja. Stipendit lisäävät tietoisuutta kemian mahdollisuuksista, kun palkitut nuoret jakavat juttuja omissa ryhmissään.”
Penttilä kertoo hyödyntävänsä Kemialehteä monin tavoin työssään.
”Jaan oppilaille kulloiseenkin aihee-
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Yksi palkituista on Kempeleen lukion
toisen vuoden päättänyt Reetta Suokas,
jolle hänen kemian opettajansa Elina
Pulkkinen haki stipendiä.
”Reetta on osoittanut aitoa kiinnostusta kemiaan, jossa hän on saanut korkeimpia mahdollisia arvosanoja. Hänellä on selkeät urasuunnitelmat, jotka suuntaavat luonnontieteiden alalle”,
Pulkkinen kirjoitti.
”Tällä hetkellä hän on opintomatkalla Cernissä ja lähtiessään toivoi kovasti
pääsevänsä näkemään hiukkaskiihdyttimen. Koemme koko opettajakunta, että
Reetta ansaitsee tunnustusta Kemia-lehden stipendin muodossa.”
Näillä perusteluilla ei voi olla kuin samaa mieltä.
Jo viidennen kerran myönnetyt lehtistipendit jaettiin tänä vuonna suunnilleen puoliksi kevään uusille ylioppilaille
ja alempien vuosikurssien lukiolaisille.
Etusijalla olivat oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita kemiasta tai miettimässä sitä
liippaavia opintoaloja.

Lukioihin lähetetyn viestin jälkeen toimitukseen alkoi virrata
stipendipyyntöjä. Listalla oli lopulta 1 040 nimeä, joista vajaa puolet oli
uusia ylioppilaita, loput alempikurssilaisia.
Tänä vuonna Kemia-lehti sai stipendihankkeeseen mukaan 18 kumppania,
enemmän kuin koskaan. Onnellinen
lopputulos oli, että kaikille niille, joille
opettajat anoivat stipendiä, se pystyttiin myös jakamaan. Kun viime vuonna
stipendejä jaettiin ennätysmäärä, noin
700, nyt saavutettiin loistava uusi ennätys.

Onnittelut stipendiaateille! Kaikkiaan yli tuhat uutta ylioppilasta ja lukiolaista noin
240 lukiosta saa vuosikerran verran Kemia-lehteä luettavakseen tästä numerosta
alkaen.
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Lehtistipendin
lahjoittajat
Lehtistipendin lahjoittavat vuonna
2017 yhdessä Kemia-lehden kanssa:
• Aalto-yliopiston kemian tekniikan
korkeakoulu
• BASF Oy
• Biolaakso
• Borealis Polymers Oy
• Gasum Oy
• Finska Kemistsamfundet
• Helsingin yliopiston kemian laitos
• Itä-Suomen yliopiston kemian laitos
• Jyväskylän yliopiston kemian laitos
• Kemiallisteknillinen yhdistys ry
• Kemian Kustannus Oy
• Kemianteollisuus ry
• Kiilto Oy
• KIP – Kokkola Industrial Park ry
• Neste Oyj
• Norilsk Nickel Harjavalta Oy
• Suomalaisten Kemistien Seura
• Turun yliopiston kemian laitos.
Kemia-lehti kiittää lämpimästi kaikkia
kumppaneita, joiden osallistuminen
mahdollisti ennätyksellisen määrän
stipendejä.

seen liittyviä juttuja. Myös oppilaat saavat valita lehdestä juttuja ja tehdä ryhmätöitä. Lehdestä löytyy paljon kivaa
luettavaa ja monenlaista sisältöä niin
uusista tekniikoista kuin vaikkapa kierrätyksestä tai historiasta innostuneille.”
Jyväskylän yliopiston kemian laitos
osallistui hankkeeseen jo toistamiseen.
”Lehti tarjoaa mahdollisuuden nähdä,
mitä kemia ja kemianteollisuus ovat nyky-Suomessa ja millaisia mahdollisuuksia tulevaisuudelle kemia antaa”, perustelee laitosta johtava Jan Lundell, joka
luonnehtii kemian osaamista kansalaistaidoksi.
”Kemiaa tarvitaan ratkottaessa terveyteen, uusiin materiaaleihin, energiaan,
luonnon kiertokulkuun tai bio- ja kiertotalouteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.”
Leena Laitinen

