Arvoisa vastaanottaja,
Helsingin yliopiston yleisen mikrobiologian professori Kielo Haahtelan merkittävän ja mittavan
yliopistollisen opetus-, tutkimus- ja hallintouran johdosta joukko hänen ystäviään ja työtovereitaan on
päättänyt maalauttaa muotokuvan sijoitettavaksi yliopiston biotieteiden laitoksen tiloihin Viikin
biokeskukseen.
Professori Haahtela (1949-2012) oli arvostettu opettaja, jonka tutkimus yleisessä mikrobiologiassa
painottui mikrobiekologiseen suuntaan. Hän toimi dosenttina vuodesta 1986 ja vt. apulaisprofessorina
vuosien 1987 ja 1998 välisenä aikana noin kahdeksan vuotta. Vuosina 1992–1993 ja vuosina 1998-2002
Haahtela toimi vt. professorina. Yleisen mikrobiologian laitoksen johtajana professori Haahtela toimi
vuosina 1992-1993 ja vuodesta 1996 alkaen biotieteiden laitoksen johtajana aina vuoteen 2012 saakka.
Lisäksi hän toimi useissa Helsingin yliopiston toimikunnissa ja toimielimissä. Helsingin yliopiston
ulkopuolella hän vaikutti keskeisesti esimerkiksi geenitekniikan lautakunnassa ja tiedepuisto Heurekan
valtuuskunnassa. Haahtela oli uransa aikana jäsenenä myös useassa kansainvälisessä arviointipaneelissa.
Lisäksi hän osallistui vahvasti myös biologian kouluopetuksen kehittämiseen.
Haahtelan tutkimustyö keskittyi aluksi heinäkasvien biologiseen typensidontaan sekä juuristomikrobien ja
kasvien välisiin vuorovaikutuksiin, mutta työ laajeni pian käsittämään erilaisia hyödyllisiä ja haitallisia
kasvi-mikrobivuorovaikutuksia. Osa Haahtelan tutkimustyöstä on liittynyt ympäristötutkimukseen
käsittäen haitallisten aineiden, kuten herbisidien, öljyn ja lyijyn vaikutuksiin maaperässä ja kasvien
juuristossa sekä näiden yhdisteiden mikrobiologiseen hajoamiseen bio- ja fytoremediaatiossa.
Me allekirjoittaneet muotokuvahankkeen alullepanijat toivomme, että Tekin voitte tukea professori Kielo
Haahtelan muotokuvan maalauttamista. Tarkoitusta varten on avattu tili (Kielo Haahtelan muotokuva,
tilinumero: FI62 1519 3500 6906 45). Olkaa hyvät ja merkitkää maksun viestiosaan sen henkilön tai
yhteisön nimi, jonka toivotte merkittäväksi Tabula gratulatoriaan, joka luovutetaan muotokuvan
paljastamistilaisuudessa. Keräykseen voi osallistua 30.9.2014 asti.
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