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Suomen Geologisen Seuran hallitus    ja

Hallitus

S uomen Geologisen Seura valitsi
uudet toimihenkilöt vuodelle
2016 vaalikokouksessa 3.12.
2015. Puheenjohtajaksi siirtyi va-
rapuheenjohtajan paikalta Jussi

Leveinen. Vuonna 2016 varapuheenjohtajana
toimii Mia Kotilainen ja hallituksen lisäjäse-
ninä viime vuoden puheenjohtaja Annakaisa
Korja sekä Heini Reijonen ja Kaisa Nikkilä.
Sihteerin paikalta jättäytyvän Anu Hakalan
tilalle kuluvalle vuodelle valittiin Riina Putto-
nen; taloudenhoitajan tehtävässä jatkaa Jussi
Pokki. Seuran julkaisuja luotsaavat tutut toi-

mijat: Bulletinin päätoimittajana jatkaa Jussi
Heinonen, Geologi-lehden päätoimittajana
Maija Heikkilä ja toimitussihteerinä Sakari Sa-
lonen. Sakari Salonen toimii myös seuran web-
masterina.

Seura kiittää tehtävänsä jättäviä toimijoi-
ta Anu Hakalaa, Raimo Lahtista, Seija Kulttia
ja Marko Holmaa. Tässä Geologissa tuore
puheenjohtaja Jussi Leveinen pohtii pääkirjoi-
tuksessaan geologian tieteenalan tilaa Suomes-
sa; kaikkien toimihenkilöiden yhteystiedot ja
esittelyt löytyvät seuraavilta sivuilta.

PUHEENJOHTAJA
Jussi Leveinen
e-mail: jussi.leveinen@aalto.fi
puh. 040 7232 215
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos
Georakentaminen
Aalto-yliopisto
PL 16200, 00076 Aalto

Jussi Leveinen valmistui
Helsingin yliopistosta
vuonna 1990, pääainee-
na geologia ja mineralo-
gia. Opinnot jatkuivat
Minnesotan yliopistos-
sa, jossa suoritti M.Sc. -
tutkinnon  1994. Väi-

töskirja kallioperän rikkonaisuusrakenteiden
hydraulisten ominaisuuksien mittaamisesta
pumppauskokeiden avulla valmistui 2001 ja
vuonna 2003 hänen nimitettiin hydrogeolo-
gian dosentiksi Helsingin yliopistoon. Hän on
työskennellyt Geologian tutkimuskeskukses-
sa lähinnä kansainvälisissä tutkimus- ja kehi-
tyshankkeissa erikoistutkijana ja pohjavesi-tut-
kimusohjelman johtavana tutkijana. Vuonna
2009 hänet nimitettiin Teknillisen korkea-

koulun Teknillisen geologian professoriksi,
missä tehtävässä hän on jatkanut Aalto-yliopis-
tossa. Perheeseen kuuluu vaimo ja esikoulu-
ikäinen tytär. Harrastuksina ovat vapaa-ajan
asunnon kunnostus ja eri ulkoilumuodot per-
heen kanssa.

VARAPUHEENJOHTAJA
Mia Kotilainen
e-mail: mia.kotilainen@helsinki.fi
puh. 0294150827
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströminkatu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Mia Kotilainen valmis-
tui Helsingin yliopis-
tosta vuonna 1991 pää-
aineenaan geologia ja
paleontologia. Gradun
aihepiiri eolisten sedi-
menttien tutkimus
Pohjois-Lapissa laajeni

väitöskirjatyöksi, joka valmistui vuonna 2004.
OSL-ajoitus ja SEM-menetelmän käyttö se-
dimenttitutkimuksessa ovat aiheita, joita Mia
edelleen harrastaa päätyönsä, geologian oppi-
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us    ja toimihenkilöt vuonna 2016

Hallituksen lisäjäsenet

aineen opintohallinnon ohessa. Hän on työs-
kennellyt Cambridgen yliopistossa vieraileva-
na tutkijana, Työterveyslaitoksen aerosolilabo-
ratoriossa tutkijana ja sittemmin Helsingin
yliopistossa amanuenssina, hallintopäällikkö-
nä, tutkimuskoordinaattorina ja opintoasiain-
suunnittelijana. SGS:ssa Mia on aiemmin toi-
minut Geologi-lehden päätoimittajana vuosi-
na 1989–1990 ja hallituksen jäsenenä vuon-
na 2002. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat
luonnossa liikkuminen, sienestys ja marjastus,
käsityöt sekä lukeminen.

SIHTEERI
Riina Puttonen
e-mail: sihteeri@geologinenseura.fi
Suomen Geologinen Seura
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströminkatu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

Riina Puttonen valmis-
tuu Helsingin yliopis-
tosta keväällä 2016 eri-
koistumisl injanaan
Kallioperägeologia ja
taloudellinen geologia.
Gradussaan Riina tut-

ki Karoon provinssin jurakautisia ryoliitteja.
Vapaa-aikaansa Riina viettää touhuamalla suo-
menlapinkoiransa Muksiksen kanssa ja erilai-
sissa järjestöhommissa. 

TALOUDENHOITAJA
Jussi Pokki
e-mail: jussi.pokki@gtk.fi
puh. 029 5032229
Geologian tutkimuskeskus
PL 96 (Betonimiehenkuja 4)
02151 Espoo

Jussi Pokki valmistui
vuonna 2007 Helsin-
gin yliopistosta pääai-
neenaan geologia ja mi-
neralogia. Jussi aloitti
nykyisen työnantajan-
sa, Geologian tutki-
muskeskuksen, palve-

luksessa 2008, ja työhistoriaan kuuluu mm.
kallioperäkartoitusta Ugandassa, hallinnollisia
tehtäviä EU-hankkeissa ProMine ja Minerals
4EU sekä Suomen geologisten luonnonvaro-
jen hyödyntämiseen liittyvää tietopalvelua.
Jussi toimi Geologi-lehden toimitussihteerinä
ja Seuran webmasterina vuosina 2008–2011.

Heini Reijonen
e-mail: heini.reijonen@sroy.fi
Saanio & Riekkola Oy
Laulukuja 4
00420 Helsinki

Heini Reijonen valmistui Turun Yliopistosta
vuonna 2007 pääaineenaan geologia ja mine-
ralogia. Ennen siirtymistään Saanio & Riek-
kola Oyn palvelukseen Helsingissä vuonna
2007, Heini työskenteli useamman vuoden
timanttimalminetsinnän parissa. Nykyisen
työnantajan palveluksessa työnkuva on muut-

tunut monitieteisempään
suuntaan ja päätyö koskee
Olkiluodon ydinjätteen
geologisen loppusijoitus-
laitoksen pitkäaikaistur-
vallisuuden arviointia.
Heini on tuttu Geologi-
lehden sivuilta jo aiem-
min, hän toimi Geologi-
lehden päätoimittajana
vuosina 2010–2012.

Harrastuksiin kuuluu kaikenlainen käsillä te-
keminen, remonteista askarteluun.
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Kaisa Nikkilä
e-mail: kaisa.nikkila@helsinki.fi
Seismologian instituutti
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

Kaisa Nikkilä valmistui
vuonna 2007 geologian
maisteriksi Turun yli-
opistosta pääaineenaan
geologia ja mineralogia.
Kaisa on työskennellyt
malminetsinnässä ja
kaivoksella sekä opetta-

nut useamman vuoden Turun yliopistossa geo-
logian perusopintoja.Tällä hetkellä hän vii-
meistelee väitöskirjaansa Åbo Akademissa. Väi-
töskirjassa hän tutkii Svekofennisen orogenian
keskiosien nuorinta kehitysvaihetta ja
horisontaalia virtausta geodynaamisten
mallinnusten avulla. Väitöskirjaprojektinsa ai-
kana Kaisa on työskennellyt Seismologian ins-
tituutissa Helsingin yliopistossa. Perheeseen
kuuluu mies ja kaksi lasta. Harrastuksina ovat
pianon pimputtelu ja lenkkeily.

Annakaisa Korja
e-mail: annakaisa.korja@helsinki.fi
puh. 029 415 1606
Seismologian instituutti
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto

Annakaisa Korja val-
mistui Helsingin yli-
opistosta vuonna 1988,
pääaineena geologia ja
mineralogia. Väitöskir-
ja maankuoren kehitty-
misestä Svekofennisessa
orogeniassa valmistui

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 on nyt Seismologian instituutin johta-
ja. Harrastukset ovat ruokakurssit, puutarhan-
hoito ja mökkeily perheen kanssa.

PÄÄTOIMITTAJA
Jussi Heinonen
e-mail: jussi.s.heinonen@helsinki.fi
puh. 050 3185 304
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Physicum, Gustaf Hällströmin katu
2b, huone C116)
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 jurakaudel-
la, valmistui vuonna
2011. Aihe oli sen verran
antoisa, että Jussi työs-
kenteli samojen esiinty-
mien parissa tutkijatoh-
torina Luonnontieteelli-

sellä keskusmuseolla 2012–2015. Nyt hän toi-
mii yliopistonlehtorina ja suuri osa työajasta
kuluu opetukseen, jota hän kuitenkin tekee
myös mielellään. Työkokemusta Jussilta löy-
tyy 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 41 57838
Ympäristömuutoksen tutkimusyksikkö
(ECRU), Ympäristötieteiden laitos
PL 65 (Viikinkaari 1, 4. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Maija Heikkilä valmis-
tui vuonna 2003 Hel-
singin yliopistosta pää-
aineenaan luonnon-
maantiede ja väitteli
geologian tohtoriksi sa-
masta yliopistosta vuon-
na 2010. Maija työsken-
teli Kanadassa 2007–

2012. Tämänhetkinen työpaikka on Tanskan
geologinen tutkimuskeskus Kööpenhaminas-
sa sekä Ympäristömuutoksen tutkimusyksik-
kö (ECRU) Helsingin yliopistossa. Tutkimus
keskittyy paleoklimatologiaan ja -ekologiaan
sekä merten että mantereiden ekosysteemeis-
sä. Vapaa-ajallaan Maija on intohimoinen kes-
tävyysurheilija ja pienen pojan äiti.

TOIMITUSSIHTEERI JA
SGS:N WEBMASTER
Sakari Salonen
e-mail: sakari.salonen@helsinki.fi
puh: 050 4480254
Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

J. Sakari Salonen valmis-
tui Helsingin yliopistos-
ta vuonna 2006 pääai-
neenaan geologia ja pale-
ontologia. Hän väitteli
vuonna 2012 tohtoriksi
Helsingin yliopistosta, ja
työskentelee nykyään

tutkijatohtorina HY:n Geotieteiden ja maan-
tieteen laitoksella. Tutkimustyössään Sakari on
erikoistunut kvartäärikauden paleoklimatolo-
giaan. Sakari harrastaa rock-musiikkia, ruoan-
laittoa, lukemista ja kävelyä.

TOIMITUSKUNTA
Jussi Leveinen, Annakaisa Korja, Mia Kotilai-
nen
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Geologiliiton vuosikokous pidetään Geologian tutkimuskeskuksessa
Neulaniementie 5, Kuopio, 14.3.2015 klo 18:00.

Kokousesitelmän pitää Urpo Kuronen, FinnAust Mining Plc
FinnAust Mining Plc – pohjoisten alueiden malminetsijä

Tilaisuus avoin kaikille, tervetuloa

Geologiliiton hallitus
http://www.geologiliitto.fi


