Suomen Geologisen Seuran hallitus

J

okavuotiseen tapaan Suomen Geologisen Seuran uudet toimihenkilöt valittiin vaalikokouksessa 4.12.2014.
Edellisvuoden varapuheenjohtaja Annakaisa Korja sai hoitaakseen puheenjohtajan tehtävän vuodelle 2015, kun vuoden
2014 puheenjohtaja Raimo Lahtinen siirtyi
hallituksen lisäjäseneksi. Kuluvan vuoden uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jussi Leveinen ja hallituksen lisäjäseninä toimivat Raimo Lahtisen lisäksi Marko Holma ja Seija
Kultti. Taloudenhoitajan tehtäviä hoitaa vuonna 2015 Jussi Pokki. Sihteeri Anu Hakala jatkaa viimevuotisessa tehtävässään. Seuran Bul-

letinin luotsina jatkaa edellisvuoden päätoimittaja Jussi Heinonen, kun taas Aku Heinonen
jättää päätoimittajan tehtävänsä Geologi-lehdessä vastuun siirtyessä Maija Heikkilälle.
Geologi-lehden toimitussihteerinä ja seuran
webmasterina toimii edelleen Sakari Salonen.
Seura haluaa kiittää lämpimästi tehtävänsä jättäviä toimijoita Aku Heinosta, Kristiina
Nuottimäkeä, Petri Lintistä, Petteri Pitkästä ja
Outi Hyttistä. Tässä Geologissa uusi puheenjohtaja Annakaisa Korja tervehtii Seuran jäseniä antroposeenia pohtivalla pääkirjoituksellaan; kaikkien toimihenkilöiden yhteystiedot
ja esittelyt ovat ohessa.
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PUHEENJOHTAJA
Annakaisa Korja
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e-mail: annakaisa.korja@helsinki.fi
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Seismologian instituutti
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

e-mail: jussi.leveinen@aalto.fi
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Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
Georakentaminen
Aalto-yliopisto
PL 16200
00076 AALTO

Annakaisa Korja valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 1988,
pääaineena geologia ja
mineralogia. Väitöskirja maankuoren kehittymisestä Svekofennisessa orogeniassa valmistui
vuonna 1995 ja vuonna 2003 hänet nimitettiin tektoniikan dosentiksi. Hän on työskennellyt Suomessa, Ruotsissa ja Kanadassa ja tutkinut geofysikaalisen aineiston käyttöä kallioperän rakennetutkimuksissa. Hän on toiminut pitkään Seismologian instituutissa tutkijana ja on nyt Seismologian instituutin johtaja. Harrastukset ovat ruokakurssit, puutarhanhoito ja mökkeily perheen kanssa.
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Jussi Leveinen valmistui
Helsingin yliopistosta
vuonna 1990, pääaineena geologia ja mineralogia. Opinnot jatkuivat
Minnesotan yliopistossa, jossa hän suoritti
M.Sc. -tutkinnon vuonna 1994. Väitöskirja kallioperän rikkonaisuusrakenteiden hydraulisten ominaisuuksien mittaamisesta pumppauskokeiden avulla valmistui 2001 ja vuonna 2003 hänen nimitettiin
hydrogeologian dosentiksi Helsingin yliopistoon. Hän on työskennellyt Geologian tutkimuskeskuksessa lähinnä kansainvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa erikoistutkijana ja
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ja

us

ja toimihenkilöt vuonna 2015
pohjavesi-tutkimusohjelman johtavana tutkijana. Vuonna 2009 hänet nimitettiin Teknillisen korkeakoulun Teknillisen geologian professoriksi, missä tehtävässä hän on jatkanut
Aalto-yliopistossa. Perheeseen kuuluu vaimo
ja esikouluikäinen tytär. Harrastuksina ovat
vapaa-ajan asunnon kunnostus ja eri ulkoilumuodot perheen kanssa.

SIHTEERI
Anu Hakala
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
e-mail: sihteeri@geologinenseura.fi
Anu Hakala on valmistunut Helsingin yliopistosta 1999 pääaineenaan geologia ja paleontologia.
Väitöskirja paleolimnologiasta valmistui 2005 ja
sen jälkeen Anu työskenteli Geologian laitoksella
erilaisissa hallinnollisissa ja suunnittelutehtävissä. Vuosia häntä työllistivät lapset ja nyt hän
opiskelee (aikuis)opettajaksi Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Perheeseen

kuuluu mies ja kaksi lasta, ja perheen lisäksi
harrastuksiin kuuluu mm. puutarhanhoito ja
vapaaehtoistoiminta.

TALOUDENHOITAJA
Jussi Pokki
e-mail: jussi.pokki@gtk.fi
puh. 029 5032 229
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo
Jussi Pokki valmistui
vuonna 2007 Helsingin
yliopistosta pääaineenaan geologia ja mineralogia. Jussi aloitti nykyisen työnantajansa, Geologian tutkimuskeskuksen, palveluksessa 2008,
ja työhistoriaan kuuluu mm. kallioperäkartoitusta Ugandassa, hallinnollisia tehtäviä EUhankkeissa ProMine ja Minerals4EU sekä Suomen geologisten luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvää tietopalvelua. Jussi toimi Geologi-lehden toimitussihteerinä ja Seuran webmasterina vuosina 2008–2011.

Hallituksen lisäjäsenet
Seija Kultti
e-mail: seija.kultti@helsinki.fi
puh. 029 4150 824
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
Seija Kultti valmistui vuonna 1998 Helsingin
yliopistosta pääaineenaan geologia ja paleontologia. Vuonna 2004 valmistunut väitöskirja
käsitteli arktisen ilmaston ja metsärajan vaihGEOLOGI 67 (2015)

teluita holoseenissa.
Tällä hetkellä Seija toimii tutkimuskoordinaattorina Helsingin
yliopiston Geotieteiden
ja maantieteen laitoksella, päävastuualueenaan tohtorikoulutuksen koordinointi. Seijan harrastuksiin kuuluvat erilaiset kädentaidot, sienestys, gastronomia ja kirjallisuus.
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Marko Holma

Raimo Lahtinen

e-mail: marko.holma@fqml.com
puh. 040 836 4317
FQM FinnEx Oy
Kaikutie 1
99600 Sodankylä

e-mail: raimo.lahtinen@gtk.fi
puh. 029 5032 484
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo

Marko Holma valmistui Oulun yliopistosta
vuonna 2001 pääaineenaan geologia ja mineralogia. Markon työura
on vienyt hänet usean
koti- ja ulkomaisen kaivos- ja malminetsintäyhtiön kautta First Quantum Mineralsin suomalaisen tytäryhtiön FQM FinnEx Oy:n palvelukseen. Tällä hetkellä Marko toimii FQM
FinnEx Oy:ssä vanhempana malminetsintägeologina. Hän on työskennellyt Suomessa,
Ruotsissa ja Serbiassa. Marko asuu Rovaniemellä ja perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi
lasta. Harrastuksiin kuuluvat matkailu, luonto, lukeminen ja geologia.

Raimo Lahtinen valmistui
Helsingin yliopistosta vuonna 1986, pääaineena geologia ja mineralogia. Väitöskirja valmistui 1994 ja hänet
nimitettiin Helsingin yliopistoon kallioperägeologian dosentiksi vuonna 2002.
Raimo on toiminut vuodesta 1975 alkaen
GTK:ssa erilaisissa tehtävissä, jotka ovat vaihdelleet alkuaikojen kivinäytteiden murskauksesta tutkimustyöhön ja myöhemmin toimialapäällikön tehtäviin. Vuodesta 2006 lähtien
hän on toiminut tutkimusprofessorina ja Mineraalipotentiaali-tutkimusohjelman vetäjänä.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat keskittyneet
Fennoskandian prekambrisen kallioperän kehityksen ja metallogenian selvittämiseen. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi täysi-ikäistä
lasta. Vapaa-aikaan kuuluu liikunta monessa
muodossa.

Bulletin of the Geological Society of Finland
PÄÄTOIMITTAJA
Jussi Heinonen
e-mail: jussi.s.heinonen@helsinki.fi
puh. 050 3185 304
Luonnonhistoriallinen museo
Geologian museo
PL 44
(Jyrängöntie 2, yläkartano, huone 112)
00014 Helsingin yliopisto
Jussi Heinonen valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2006, pääaineena geologia ja mineralogia. Lopputyö käsitteli Tampereen liuskevyöhykkeen vulkaniittien geokemiaa. Väitöskirja Etelämantereen harvinaislaatuisista
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Fe- ja Mg-rikkaista juonikivistä, jotka liittyvät
Gondwana-supermantereen hajoamiseen jurakaudella, valmistui vuonna 2011. Aihe oli sen verran antoisa, että vuoden
2012 lokakuusta alkaen
Jussi on työskennellyt tutkijatohtorina Luonnontieteellisellä keskusmuseolla laajentaen tutkimuskenttäänsä Etelämantereen lisäksi myös
eteläiseen Afrikkaan. Työkokemusta Jussilta
löytyy jonkin verran myös malminetsinnästä.
Keskeisimmät harrastukset ovat kalliokiipeily
ja kitaransoitto.
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Geologi-lehti
PÄÄTOIMITTAJA
Maija Heikkilä
e-mail: maija.heikkila@helsinki.fi
puh. 029 4157 838
Ympäristömuutoksen tutkimusyksikkö (ECRU)
Ympäristötieteiden laitos
PL 65 (Viikinkaari 1, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto
Maija Heikkilä valmistui
vuonna 2003 Helsingin
yliopistosta pääaineenaan
luonnonmaantiede ja
väitteli geologian tohtoriksi samasta yliopistosta
vuonna 2010 aiheenaan
postglasiaaliajan ilmasto
ja kasvillisuusdynamiikka. Maija työskenteli
Kanadassa 2007–2012, ensin Waterloon yliopistossa väitöskirjaprojektin aikana ja tämän
jälkeen post doc -tutkijana Manitoban yliopistossa. Tämänhetkinen työpaikka on Ympäristömuutoksen tutkimusyksikkö (ECRU) Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden laitoksella, ja tutkimus keskittyy kvartäärikauden paleoekologiaan sekä merten että mantereiden
ekosysteemeissä. Vapaa-ajallaan Maija on intohimoinen kestävyysurheilija ja keskinkertainen pienen pojan äiti.
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TOIMITUSSIHTEERI JA
SGS:N WEBMASTER
Sakari Salonen
e-mail: sakari.salonen@helsinki.fi
puh: 029 41 51577
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto
J. Sakari Salonen valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2006 pääaineenaan geologia ja paleontologia. Hän väitteli
vuonna 2012 tohtoriksi
Helsingin yliopistosta, ja
työskentelee nykyään
tutkijatohtorina HY:n Geotieteiden ja maantieteen laitoksella. Tutkimustyössään Sakari on
erikoistunut kvartäärikauden paleoklimatologiaan. Sakari harrastaa rock-musiikkia, ruoanlaittoa, lukemista ja kävelyä.

TOIMITUSKUNTA
Annakaisa Korja
Jussi Leveinen
Raimo Lahtinen

7

