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S uomen Geologisen Seuran Bul-
letinia (Bulletin of the Geologi-
cal Society of Finland) on jul-
kaistu ja painettu jo vuodesta
1929 (vuoteen 1968 asti nimel-

lä Comptes Rendus de la Société Géologique
de Finlande). Se on aina ollut keskeisin geo-
tieteellinen julkaisusarja maassamme.

Bulletinin ensisijainen tehtävä on palvella
kansainvälistä tiedeyhteisöä ja tuoda suoma-
laista tai Suomen geologiaan liittyvää tutki-
musta esille mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän tehtävän toteutus onnistuu parhaiten
verkossa, ja siksi olemmekin suurempien jul-
kaisusarjojen esimerkkiä seuraten panostaneet
viime aikoina verkkotoimintaamme.

Geologian tutkimuskeskuksen henkilö-
kunnan ja verkkotoimittajamme Sakari Salo-
sen valtavan urakan ansiosta kaikki Bulletinin
numerot löytyvät nyt pdf-muodossa seuran
kotisivuilta. Niiden metatietoja syötetään par-
haillaan digitaalisiin tietopankkeihin, jolloin
artikkelit ovat mahdollisimman helposti löy-
dettävissä hakusanoilla ja ladattavissa mistä
päin maapalloa tahansa.

Vuodesta 2015 alkaen on tarkoitus hakea
Bulletinin uusille ja osalle jo julkaistuistakin
artikkeleista pysyvät digitaalitunnukset (DOI).
Tunnuksen avulla jokainen artikkeli tulee löy-
tymään hakijalle vieläkin helpommin, vaikka
alkuperäisen vedoksen tallennuspaikka muut-
tuisi.

Bulletin vuonna 2015:

Julkaisumme painos on noin 200 kappa-
letta numeroa kohden, ja painetun sarjan ti-
laajamäärä on tasaisesti pienentynyt jo muu-
taman vuoden ajan. Monet kirjastot ovat pe-
ruuttaneet tilauksensa joko säästääkseen ajan
hengen mukaisesti tilaa tai rahaa, tai siksi että
Bulletinin verkkoversio on ilmaiseksi saatavil-
la. Olemmekin pohtineet Bulletinin painatuk-
sen lopettamista kokonaan ja kysyimme asias-
ta sähköpostitse tilaajilta, joiden sähköposti-
osoite oli seuran tiedossa. Enemmistö, noin
50 vastaajasta oli verkkojulkaisuun siirtymi-
sen kannalla.

Kokonaan verkkojulkaisuun siirtyminen
ei ole kuitenkaan täysin ongelmatonta (esim.
arkistojen säilyvyyskysymys, luettavuus); pai-
nettu Bulletin oli myös monelle seuran jäse-
nelle henkilökohtaisesti tärkeä asia. Päätimme-
kin siksi vielä jatkaa Bulletinin painamista niin
kauan kuin sen kustannukset eivät ole seural-
le liian korkeat. Jos siis haluat seuran jäsenenä
tukea Bulletinin painamisen jatkamista, niin
nyt kannattaa viimeistään liittyä tilaajaksi!

Näen, että Bulletinilla on ehdottomasti
paikkansa kansallisessa ja kansainvälisessä geo-
tieteellisessä diskurssissa ja toivoisin, että Bul-
letin täyttyisi geotieteilijöiden asiantuntevista
artikkeleista myös tulevaisuudessa. Olemme jo
tehostaneet vertaisarviointikäytäntöjämme,
jotta arviointiajat eivät venyisi turhan pitkik-
si. Hyväksytyt artikkelit (in press) ovat saata-
vissa verkkosivuiltamme jo ennen seuraavan
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English summary:
The Bulletin in the year 2015:
a greeting from the Editor-in-
Chief

ollowing the trend of major
scientific journals, the Bulletin of
the Geological Society of Finland
is concentrating its activities to the
electronic realm. Thanks to

tremendous efforts by the staff of the
Geological Survey of Finland and our
webmaster Sakari Salonen, every article
published in the Bulletin is now available as a

numeron ilmestymistä. Open Access -politiik-
kamme takaa sen, että julkaistut artikkelit ei-
vät hautaudu arkistojen uumeniin.

Hyvää uutta vuotta koko seuralle ja lait-
takaapa hyviä käsikirjoituksia arviointiin – vain
yhdessä voimme kasvattaa Bulletinin merki-
tystä entisestään!

pdf file at the Society’s webpage. This year we
are continuing to input the article metadata
into international data banks and plan to assign
digital object identifier (DOI) to every new
article and to some previously published
articles as well. Although the number of
subscriptions to the printed the Bulletin has
steadily declined over the past few years, we
are still going to continue to print the Bulletin
as long as the expenses for the Society are not
too high.

I think that the Bulletin has an important
place in national and international geo-
scientific publishing. I hope to continue to see
it get filled with professional articles also in
the future. We have already optimized our
peer-review process in order to ensure that the
handling of the manuscripts does not take too
much time. Articles in press are available at
the Society’s webpage prior to being published.
Our Open Access policy further ensures that
published articles do not get buried and
forgotten in the archives.

Happy New Year to the Society – I hope
to see your quality manuscripts submitted to
the Bulletin!
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