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Suomalainen Tiedeakatemia ja Suomen Tiedeseura järjestivät Helsingin yliopiston pienessä
juhlasalissa 13. helmikuuta 2014 yhdessä tilaisuuden ”Suomen tiede nousuun”. Tilaisuuden avasi
Suomalaisen Tiedeakatemian esimies, professori Jorma Sipilä.
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