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Seuran hallitus ja
toimihenkilöt vuonna 2013

S

uomen Geologisen Seuran hallitus on jälleen
vuodenvaihteessa saanut uusia jäseniä. Puheenjohtajaksi siirtyi viime vuoden varapj. Petri Lintinen ja pj:n paikan jättänyt Satu Mertanen jatkaa
hallituksen lisäjäsenenä. Varapj:ksi seuralle valittiin
Olav Eklund ja sihteerin tehtävissä jatkaa toiselle kaudelle Maarit Saresma. Taloudenhoitajan tehtävästä
hallitukseen siirtyi Fredrik Karell ja kolmanneksi lisäjäseneksi valittiin Risto Pitkäranta. Taloudenhoitajan tehtävät otti vastaan Kristiina Nuottimäki. Geologi-lehden toimihenkilöstö on vaihtunut kokonaan.
Uutena päätoimittajana aloittaa Aku Heinonen ja toimitussihteerinä Sakari Salonen.
Seura kiittää tehtävänsä jättäviä hallituksen jäseniä Aarno Kotilaista, Paula Ketoa, Taija Torvelaa sekä
Geologi-lehteä ansiokkaasti toimittaneita Heini Lainetta ja Tuuli Lindgreniä kuluneesta vuodesta!
Seuraavassa lyhyet esittelyt hallituksen jäsenistä
ja toimihenkilöistä.
Puheenjohtaja
Petri Lintinen
e-mail: petri.lintinen@gtk.fi
puh: 020 550 2244
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo
Petri Lintinen on valmistunut
Helsingin yliopistosta vuonna
1988, pääaineena geologia ja paleontologia. Väitöskirja Suomen moreenien hienoaineksen ominaisuuksista valmistui 1995. Uran alkutaipalelle mahtui mm.
kolme tutkimusmatkaa Etelämantereelle ja vuoden
post doc -vierailu Cambridgen yliopistossa. Petri on
toiminut vuodesta 1998 GTK:n Etelä-Suomen yksikössä tutkijan ja erikoistutkijan tehtävissä ja vuodesta 2005 maankäyttö- ja ympäristötutkimusten toimialapäällikkönä. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Tärkeimmät harrastukset ovat luonnossa liikkuminen ja kalastus.
Varapuheenjohtaja
Olav Eklund
e-mail: olav.eklund@abo.fi
puh. 02 215 4505

Sihteeri
Maarit Saresma
maarit.saresma@)gtk.fi
puh. 020 550 2299
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo
Maarit Saresma on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2004 pääaineenaan
ympäristögeologia. Tämän jälkeen Maarit on työskennellyt Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy:ssä
vastuualoinaan pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus ja kunnostus sekä myöhemmin talonrakennuksen pohjarakennussuunnittelu. Vuonna 2011 Maarit
aloitti nykyisessä työpaikassaan Geologian tutkimuskeskuksessa taajamageologian parissa. Vapaa-aikaan
kuuluu liikunta monessa muodossa.
Taloudenhoitaja
Kristiina Nuottimäki
kristiina.nuottimaki@gtk.fi
puh. 029 503 2368
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo
Kristiina Nuottimäki valmis-
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Olav ”Joffi” Eklund valmistui
Åbo Akademista vuonna
1987, pääaineena geologia ja
mineralogia. Väitöskirja magmapetrologian alalta valmistui
vuonna 1993 ja 1997 hänet
nimitettiin ÅA:n petrologian
dosentiksi. Vuodesta 1995 Joffilla oli eri tehtäviä Turun yliopistossa ja 2001 hänet nimitettiin geologian ja mineralogian professoriksi Turun yliopistoon. Vuodesta
2010 Joffi on toiminut geologian ja mineralogian
professorina Åbo Akademissa. Hänen tutkimusaiheensa koskevat lähinnä proterotsooisia prosesseja ja
ympäristömineralogiaa. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat kuorolaulu, liikunta ja kolumnistina toimiminen päivälehdissä.
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tui vuonna 2005 Helsingin yliopistosta pääaineenaan
geologia ja paleontologia. Valmistumisensa jälkeen
Kristiina työskenteli Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa sorakuoppien kunnostustarvetta arvioivassa
projektissa, sekä eri konsulttiyrityksissä pilaantuneiden maa-alueiden tutkimusten, riskinarvioiden ja
kunnostamisen parissa. Vuonna 2012 Kristiina aloitti työt Geologian tutkimuskeskuksessa Maankäyttö
ja ympäristö -vastuualueella. Vapaa-aika kuluu kiipeilyn ja retkeilyn merkeissä.

Hallituksen lisäjäsenet
Satu Mertanen
satu.mertanen@gtk.fi
puh. 040 727 1097
Satu Mertanen valmistui Helsingin yliopistosta vuonna
1986, pääaineena geologia ja
mineralogia. Samana vuonna
Satu aloitti geofyysikkona
Geologian tutkimuskeskuksen Paleomagnetismin laboratoriossa, ja vastaa nykyisin GTK:n Geofysiikan laboratorioiden toiminnasta. Väitöskirja paleomagnetismin alalta valmistui
vuonna 1995, ja 2005 hänet nimitettiin dosentiksi
Helsingin yliopistoon, jossa opettaa paleomagnetismia. Vapaa-aika kuluu mm. siirtolapuutarhassa perheen kanssa.
Reijo Pitkäranta
reijo.pitkaranta@sito.fi
puh. 020 747 6089
Reijo Pitkäranta valmistui
vuonna 1992 (FL 1997) Turun yliopiston Geologian laitokselta. Työn ja tutkimusten
(kuten jo jonkun tovin tekeillä olleen väitöskirjan) aiheet
ovat liittyneet enimmäkseen pohjavesiin sekä maaperäkerrostumien rakenteeseen, syntyhistoriaan ja tutkimusmenetelmiin. Viimeiset viisi vuotta ovat vierineet monipuolisissa geologin töissä Espoossa Sito
Oy:ssä, joka on ympäristöön ja infraan liittyvän suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijatoimisto. Perheeseen kuuluu puoliso ja tytär. Vakioharrastuksina ovat
luonto, liikunta ja musiikin kuuntelu.

Fredrik Karell
fredrik.karell@gtk.fi
puh. 044 581 0285
Fredrik on valmistunut Åbo
Akademista pääaineenaan geologia ja mineralogia. Tällä hetkellä Fredrik on GTK: n palveluksessa jossa työskentelee lähinnä petrofysiikan parissa. Valmisteilla on myös väitöskirja. Vapaa-ajalla
Fredrik hoitaa maatilaa veljensä kanssa. Harrastuksina on käsipallo ja lumilautailu jos aika riittää.
Geologi-lehden
päätoimittaja
Aku Heinonen
aku.heinonen@helsinki.fi,
geologi@geologinenseura.fi
puh. 09 191 50802
Geotieteiden ja maantieteen
laitos, PL 64
00014 Helsingin yliopisto
Aku Heinonen valmistui vuonna 2007 Helsingin yliopistosta, pääaineenaan geologia ja mineralogia. Petrologian ja kallioperägeologian alan väitöskirja massiivi-tyypin anortosiittien isotooppigeokemiasta valmistui vuonna 2012. Viimeiset pari vuotta Aku on
hoitanut opintohallintoon liittyviä tehtäviä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella ja tutkimustyön ohessa toiminut mm. vapaana tiedetoimittajana.
Geologi-lehden
toimitussihteeri
Sakari Salonen
sakari.salonen@helsinki.fi
J. Sakari Salonen valmistui
Helsingin yliopistosta vuonna
2006 pääaineenaan geologia ja
paleontologia. Hän väitteli
vuonna 2012 tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Tutkimustyössään Sakari on erikoistunut kvartäärikauden paleoklimatologiaan. Hän toimii tällä hetkellä
Post doc -tutkijana Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Sakari harrastaa rockmusiikkia, ruoanlaittoa, lukemista ja kävelyä.
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