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Seuran uudet toimihenkilöt valittiin
vuosikokouksessa 12.12.2013. Sään-
töjen mukaisesti istuva puheenjohta-
ja Petri Lintinen väistyi hallituksen

lisäjäseneksi ja varapuheenjohtaja Raimo Lah-
tinen otti vastaan puheenjohtajan tehtävät
vuodelle 2014. Uudeksi varapuheenjohtajak-
si valittiin Annakaisa Korja ja muiksi hallituk-
sen lisäjäseniksi Petteri Pitkänen ja Outi Hyt-
tinen. Uudeksi sihteeriksi seuralle valittiin Anu
Hakala ja Kristiina Nuottimäki jatkaa talou-
denhoitajan tehtävissä. Geologi-lehden toimi-
henkilöt säilyvät samoina myös tänä vuonna,
mutta Seuran Bulletinin pitkäaikainen päätoi-
mittaja Joonas Virtasalo jättää tehtävänsä ja
uutena päätoimittajana aloitti vuoden alusta
Jussi Heinonen.

Seura kiittää hallituksen jättäviä jäseniä
Satu Mertasta, Reijo Pitkärantaa, Fredrik Ka-
rellia, väistyvää sihteeriä Maari Saresmaa sekä
päätoimittaja Joonas Virtasaloa kuluneesta
vuodesta! Seuraavassa lyhyet esittelyt vuoden
2014 toimihenkilöistä.

PUHEENJOHTAJA

Raimo Lahtinen
e-mail: raimo.lahtinen@gtk.fi
puh. 029-503 2484
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo

Raimo Lahtinen valmistui Helsingin yliopis-
tosta vuonna 1986, pääaineena geologia ja
mineralogia. Väitöskirja valmistui 1994 ja
hänet nimitettiin Helsingin yliopistoon kal-

lioperägeologian dosentiksi vuonna 2002.
Raimo on toiminut vuodesta 1975 alkaen
GTK:ssa erilaisissa tehtävissä, jotka ovat vaih-
delleet alkuaikojen kivinäytteiden murskauk-
sesta tutkimustyöhön ja myöhemmin toimi-
alapäällikön tehtäviin. Vuodesta 2006 lähtien
hän on toiminut tutkimusprofessorina ja Mi-
neraalipotentiaali-tutkimusohjelman vetäjänä.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet
Fennoskandian prekambrisen kallioperän ke-
hityksen ja metallogenian selvittämiseen. Per-
heeseen kuuluu vaimo ja kaksi täysi-ikäistä
lasta. Vapaa-aikaan kuuluu liikunta monessa
muodossa.

VARAPUHEENJOHTAJA

Annakaisa Korja
e-mail: annakaisa.korja@helsinki.fi
puh. 050-3185745
Seismologian instituutti
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 68
00014 Helsingin yliopisto

Annakaisa Korja valmistui Helsingin yliopis-
tosta vuonna 1988, pääaineena geologia ja
mineralogia. Väitöskirja maankuoren kehitty-
misestä Svekofennisessa orogeniassa valmistui
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vuonna 1995 ja vuonna 2003 hänet nimitet-
tiin tektoniikan dosentiksi. Hän on työsken-
nellyt Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa ja tut-
kinut geofysikaalisen aineiston käyttöä kallio-
perän rakennetutkimuksissa. Hän on toimi-
nut pitkään Seismologian instituutissa tutki-
jana ja nykyisin tutkimusjohtajana. Harrastuk-
set ovat ruokakurssit, puutarhanhoito ja mök-
keily perheen kanssa.

SIHTEERI

Anu Hakala
e-mail: anu.hakala@iki.fi

työskennellyt kotiäitinä ja etsii nyt töitä. Anu
opiskelee tiedejulkisuutta ja viestintää Avoi-
messa yliopistossa. Perheeseen kuuluu mies ja
kaksi lasta, ja perheen lisäksi harrastuksiin
kuuluu mm. puutarhanhoito ja vapaaehtois-
toiminta.

TALOUDENHOITAJA

Kristiina Nuottimäki
e-mail: kristiina.nuottimaki@gtk.fi
puh. 029-503 2368
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo

Anu Hakala on valmistunut Helsingin yliopis-
tosta 1999 pääaineenaan geologia ja paleon-
tologia. Väitöskirja paleolimnologiasta valmis-
tui 2005 ja sen jälkeen Anu työskenteli Geo-
logian laitoksella erilaisissa hallinnollisissa ja
suunnittelutehtävissä. Viime vuodet hän on

Kristiina Nuottimäki valmistui vuonna 2005
Helsingin yliopistosta pääaineenaan geologia
ja paleontologia. Valmistumisensa jälkeen Kris-
tiina työskenteli Kaakkois-Suomen ympäris-
tökeskuksessa sorakuoppien kunnostustarvetta
arvioivassa projektissa, sekä eri konsulttiyrityk-
sissä pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus-
ten, riskinarvioiden ja kunnostamisen paris-
sa. Vuonna 2012 Kristiina aloitti työt Geolo-
gian tutkimuskeskuksessa Maankäyttö ja ym-
päristö -vastuualueella. Vapaa-aika kuluu kii-
peilyn ja retkeilyn merkeissä.
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Hallituksen lisäjäsenet
Outi Hyttinen
outi.hyttinen@helsinki.fi,
puh. 09-191 50840
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

ja paleontologia. Väitöskirja Suomen moree-
nien hienoaineksen ominaisuuksista valmistui
1995. Uran alkutaipalelle mahtui mm. kolme
tutkimusmatkaa Etelämantereelle ja vuoden
PostDoc-vierailu Cambridgen yliopistossa.
Petri on toiminut vuodesta 1998 GTK:n Ete-
lä-Suomen yksikössä tutkijan ja erikoistutki-
jan tehtävissä ja vuodesta 2005 maankäyttö-
ja ympäristötutkimusten toimialapäällikkönä.

Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Tär-
keimmät harrastukset ovat luonnossa liikku-
minen ja kalastus.

Petteri Pitkänen
e-mail: petteri.pitkanen@posiva.fi
puh. 0400-605489

Outi Hyttinen valmistui Helsingin yliopistosta
pääaineenaan geologia ja paleontologia vuon-
na 2006 ja väitteli samaisesta opinahjosta
vuonna 2012. Väitöskirjan aiheena olivat Bal-
tian jääjärven laskuun ja Yoldiavaiheen alkuun
liittyvät kerrostumat. Tämänhetkisenä tutki-
muskohteena ovat pääasiassa Itämeren sedi-
mentit. Harrastuksiin kuuluvat luonto, mu-
siikki sekä kirjallisuus.

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 yli-
opistosta vuonna 1988, pääaineena geologia

Petteri Pitkänen valmistui Helsingin Yliopis-
tosta pääaineenaan geologia ja mineralogia
vuonna 1985 (kauan on aikaa siis).  Hän aloitti
1986 tutkijana VTT:n silloisessa geotekniikan
laboratoriossa keskittyen ydinjätteiden loppu-
sijoitustutkimuksiin, etenkin hydrogeokemi-
alliseen mallintamiseen. Vuodesta 2010 Pet-
teri on toiminut geokemistinä Posiva Oy:ssä,
joka vastaa omistajiensa käytetyn ydinpoltto-
aineen loppusijoituksesta ja loppusijoitukseen
liittyvistä tutkimuksista Olkiluodossa.

Perheeseen kuuluu vaimo, kolme aikuista las-
ta ja paimensukuinen lapinkoira. Vapaa-aika
kuluu luonnosta nauttien mm. hiihtäen, sie-
nestäen ja metsätöissä.
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Geologi-lehden päätoimittaja
Aku Heinonen
e-mail: aku.heinonen@helsinki.fi
puh. 09-191 50802
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströminkatu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Aku Heinonen valmistui vuonna 2007 Hel-
singin yliopistosta, pääaineenaan geologia ja
mineralogia. Petrologian ja kallioperägeologi-
an alan väitöskirja massiivi-tyypin anortosiit-
tien isotooppigeokemiasta valmistui vuonna
2012. Tällä hetkellä Aku toimii PostDoc-tut-
kijana Helsingin yliopiston Geotieteiden ja
maantieteen laitoksella isotooppigeokemiallis-
ten tutkimusmenetelmien sovelluksiin keskit-
tyvässä tutkimushankkeessa.

Geologi-lehden toimitussihteeri
J. Sakari Salonen
e-mail: sakari.salonen@helsinki.fi
puh. 050-530 5542

paleontologia. Hän väitteli vuonna 2012 toh-
toriksi Helsingin yliopistosta. Tutkimustyös-
sään Sakari on erikoistunut kvartäärikauden
paleoklimatologiaan. Sakari harrastaa rock-
musiikkia, ruoanlaittoa, lukemista ja kävelyä.

Suomen Geologisen Seuran
Bulletinin päätoimittaja
Jussi Heinonen
e-mail: jussi.s.heinonen@helsinki.fi
puh. 050-3185304
Luonnonhistoriallinen museo
Geologian museo
PL 44
(Jyrängöntie 2, yläkartano, huone 112)
00014 Helsingin yliopisto

Jussi Heinonen valmistui Helsingin yliopistos-
ta vuonna 2006, pääaineena geologia ja mine-
ralogia. Lopputyö käsitteli Tampereen liuske-
vyöhykkeen vulkaniittien geokemiaa. Väitös-
kirja Etelämantereen harvinaislaatuisista Fe- ja
Mg-rikkaista juonikivistä, jotka liittyvät Gond-
wana-supermantereen hajoamiseen jurakau-
della, valmistui vuonna 2011. Aihe oli sen ver-
ran antoisa, että vuoden 2012 lokakuusta al-
kaen Jussi on työskennellyt tutkijatohtorina
Luonnontieteellisellä keskusmuseolla laajenta-
en tutkimuskenttäänsä Etelämantereen lisäksi
myös eteläiseen Afrikkaan. Työkokemusta Jus-
silta löytyy jonkin verran myös malminetsin-
nästä. Keskeisimmät harrastukset ovat kallio-
kiipeily ja kitaransoitto.

J. Sakari Salonen valmistui Helsingin yliopis-
tosta vuonna 2006 pääaineenaan geologia ja
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