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PÄÄKIRJOITUS

Suomen Geologinen
Seura olemme me!

äin vaalilupausten ja strategiasuunnittelun
luvattuna aikana Suomen Geologisen Seu-
rankin on hyvä pysähtyä pohtimaan toi-

mintansa tavoitteita. Geologiselle osaamiselle on
suuri kysyntä nyky-yhteiskunnassa. Globaaleihin
kysymyksiin luonnonvaroista ja niiden riittävyy-
destä, geoenergian käyttömahdollisuuksista, ihmi-
sen ja geoympäristön vuorovaikutuksesta sekä il-
mastonmuutoksen syistä ja seurauksista vastaami-
nen edellyttää geologista ymmärrystä. Tieteen teon
ja käytännön geologian toimintakenttää tulisikin
lähentää entisestään. Tähän on seuralla mahdolli-
suus ottamalla aikaisempaa suurempi rooli valta-
kunnallisten geotieteiden tutkijapäivien (jatkossa
geotieteiden päivät) järjestelyiden koordinoinnis-
sa. Geotieteiden tutkijapäivät on tarkoitettu kai-
kille meille. Sen on tarkoitus olla foorumi, jossa
käydään aktiivista keskustelua tutkimuksesta, geo-
logian opetuksesta ja geologian yhteiskunnallises-
ta tehtäväkentästä. Tämä lehden ilmestyessä vuo-
den 2019 geotieteiden tutkijapäivät ovat juuri päät-
tyneet. Uskon, että saldona on kiinnostavia geo-
tieteellisiä esityksiä, kokemusten ja käsitysten ja-
kamista, onnistuneita kohtaamisia sekä uusia ide-
oita Suomen Geologisen Seuran toimintaan.

Geologian tutkimuksessa, opetuksessa ja yh-
teiskunnalliseen vuoropuheluun osallistumisessa
otetaan Suomessa parhaillaan suurta digiloikkaa.
On uusia geologisia älypuhelinsovellutuksia, yhä
enemmän avoimia geologisia tietokantoja sekä 3D-
ja virtuaalitodellisuushankkeita, jotka lisäävät geo-
logian tunnettavuutta, rikastuttavat geologian ope-
tusta ja tuovat geologisen tiedon jokaisen ulottu-
ville. Myös seura tekee tänä vuonna digiloikan ta-
voitteenaan tallentaa kaikki kuukausikokousten
esitelmät myöhemmin nähtäväksi. Tämä mahdol-

listaa esitelmien seuraamisen myös niille jäsenille,
jotka eivät voi osallistua paikan päällä kuukausi-
kokouksiin.

Mieleenpainuvuudessaan ei mikään virtuaali-
nen geologinen matka kuitenkaan voita hangen
narskuntaa metsäsuksien alla tai vaelluskengän pol-
jentaa rakkakivikossa geologisia havaintoja tehtä-
essä, taikka nokipannukahvien ääressä jaettua ko-
kemuksen jalostamaa geologista yleissivistystä.
Asiantuntijuuden jakaminen, nuorempien kolle-
goiden tukeminen, nuorten innostaminen alalle,
osallistuminen yhteiskunnallisiin keskusteluihin –
tähän kaikkeen meillä on paljon mahdollisuuksia
vuonna 2019. Suomen Geologinen Seura olemme
me ja sen toiminta sitä, minkä koemme tärkeäksi!

Osallistutaan siis sankoin joukoin seuran ke-
säkuiselle ekskursiolle Lauhanvuorelle, ideoidaan
seuran tulevaa toimintaa jäsenistölle lähetettävän
kyselyn ja järjestettävän työpajan kautta, tarjotaan
osaamistamme yhteiskunnan tarpeisiin, tehdään
geologiaa tunnetuksi kouluissa, viedään lukiolai-
sia geotieteiden olympialaisiin, pidetään huolta it-
sestämme ja toinen toisistamme!
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