
   

 

 

 

 

 

 

 

KUTSU 
 

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN SYYSKAUDEN AVAUSSEMINAARI 

– tieteen mahdollisuuksista kolmen huippututkijan alustamana 

 

Aika maanantai 12.9.2016 klo 17.15–19 

Paikka Säätytalo, sali 15 (2. krs), Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki 

Ohjelma tilaisuuden päivittyvä ohjelma 

 

Tilaisuuteen on yleisöllä vapaa pääsy. Keskustelu jatkuu seminaarin jälkeen; paikalla lukuisia 

Suomen eturivin tutkijoita. Tervetuloa! 

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt 

Suomalainen Tiedeakatemia, puh. 050 4620 890, leila.sarajarvi@acadsci.fi 

 

 

OHJELMA 

 

Tilaisuuden avaus 

Suomalaisen Tiedeakatemian varaesimies, akateemikko Risto Nieminen 

 

Esitelmät 
 

Veren hyytyminen monessa mukana 

Professori Riitta Lassila (Helsingin yliopisto) 
 

Yhteiskuntatutkimuksen uusista mahdollisuuksista 

Professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto) 
 

Simulating ice sheet dynamics and geoengineered climates 

Professori John C. Moore (Beijing Normal University ja Lapin yliopisto) 

 

Uusien jäsenten diplomien jakaminen 

 

Kuohuviini- ja kahvitarjoilu 

 

 

http://www.acadsci.fi/tilaisuudet/351-uusien-jasenten-ilta-12-9-2016.html


SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN UUDET JÄSENET 

 

Professorit Lassila, Vaattovaara ja Moore on kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi 

kevätkokouksessa 2016.  Kaikkiaan uusiksi jäseniksi kutsuttiin 24 kotimaista ja 12 ulkomaista 

tieteenharjoittajaa (lisätietoa). Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita 

tieteenharjoittajia; jäsenet edustavat Suomen tieteen kärkeä. Tiedeakatemialla on yli 700 

kotimaista ja lähes 200 ulkomaista jäsentä, jotka edustavat laajasti kaikkia tieteen eri aloja. 

 

ENSIMMÄISTÄ KERTAA UUDEN ULKOMAISEN JÄSENEN ESITELMÄ 

 

Seminaariin osallistuu myös Suomalaisen Tiedeakatemian uusia ulkomaisia jäseniä, jotka 

edustavat ALANSA tieteen kansainvälistä huippua. Heistä esitelmän pitää professori Johan C. 

Moore. Professori Moore on merentutkija, jonka erikoisaloja ovat muun muassa merenpinnan 

nousun ennustaminen ja Atlantin hurrikaanit. Hän työskentelee tällä hetkellä Kiinassa Beijing 

Normal Universityssä ja Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. 

 

Professori Moore kuvaa tutkimustaan seuraavasti: 

“One of the most damaging aspects of climate change is rising sea levels. The key driving force for 

this rise is the warming ocean weakening the ice shelves around Antarctica and Greenland, 

allowing ice to flow off the land faster. Finland leads the world in high performance ice dynamic 

modelling that is helping provide more realistic simulations of the future ice sheets and sea levels 

over the coming century. Another hot and controversial topic is what role geoengineering might 

play in moderating global warming. I lead the Chinese geoengineering research program that uses 

advanced climate models to simulate how potential fixes, such as mimicking the climate effects of 

volcanic eruptions, might affect the global system. These simulations are the only safe way of 

exploring what alternative climates it may be possible to choose as an alternative to the deliberate 

injection of greenhouse gases into the atmosphere.” 

 

------------------------ 

 

 

Suomalaisen Tiedeakatemian tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista 

tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä tieteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi 

Tiedeakatemia edistää tutkittuun tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Se on 

perustettu vuonna 1908.  

 

Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja 

tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä sekä 

jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja tieteelle. Kuukausittain järjestettävässä 

esitelmätilaisuudessa tutkijat esittelevät ajankohtaisia tieteen aiheita. 

 

Suomalaisella Tiedeakatemialla on yli 700 kotimaista jäsentä, jotka on kutsuttu jäseniksi 

tieteellisten ansioidensa perusteella; Tiedeakatemian jäsenet edustavat Suomen tieteen kärkeä. 

http://www.acadsci.fi/suomalainen-tiedeakatemia/jasenet/uudet-jaesenet.html

