Pääkirjoitus
Suomen Geologinen Seura olemme me!

V

iime vuosien ajan geologian tunnettavuuden parantaminen on noussut esiin
erilaisissa tilaisuuksissa ja medioissa.
Vuonna 2016 Suomen Geologisen Seuran 130vuotisjuhlassa lausuttujen kommenttien perusteella tämä on aihe, josta on keskusteltu
vuosikymmeniä. Myös edellisen Geologin
pääkirjoituksessa Jussi S. Heinonen nosti asian
ansaitusti esiin.
Geologin lukijat tulevat pääosin oman
ammattialamme sisältä, mutta lehti edistää
geologian tunnettavuutta myös alamme ulko
puolelle. Myös geotieteiden ammattikunta
koostuu yhä monipuolisemman taustan omaavista henkilöistä. Geologin toimituksessa on
huomioitava niin artikkelien monipuolisuus
ja tietotaso kuin käytettävissä olevat resurssit ja tila lehden sivuilla. Osa artikkeleista on
luonteeltaan yleistajuisempia, osa tieteellisempiä. Artikkeleissa pyritään aina selkeyteen ja
lukijaystävällisyyteen, jotta mahdollisimman
moni lukija saisi artikkelin aiheesta vähintään
yleisen käsityksen.
Seuran toimintaan liittyvään kyselyyn tähän mennessä tulleissa vastauksissa on noussut
esiin se, että on monia aiheita, jotka ansaitsisivat tulla huomioiduiksi lehden sivuilla.
Olen asiasta samaa mieltä: geologiaan kuuluu
paljon sellaista, josta Geologin sivuilla ei ole
viime vuosina, tai koskaan, kirjoitettu. Geologi-lehdellä ei kuitenkaan ole päätoimista
henkilökuntaa, vaan lehden toimittaminen
on luottamustehtävä. Tästä johtuen resurssit
itse artikkeleiden kirjoittamiseen ovat vähäiset.
Ehkä juuri Sinä, geotieteiden asiantuntija, voisit kirjoittaa omaan erikoistumisalaasi liittyen
Geologiin artikkelin? Artikkeli-idean suhteen
kannattaa ottaa tällöin yhteyttä minuun. Valmiitakin artikkeleita on mahdollista tarjota:

tutustu ennen kirjoittamista Seuran verkkosivuilla oleviin kirjoittajaohjeisiin. Jos artikkelista
tehdään julkaisupäätös,
julkaistava artikkeli käy
läpi toimitusprosessin,
jossa toimituskunta tukee kirjoittajaa kokonaisuuden hiomisessa julkaisukuntoon. Koska
tilaa Geologissa on rajoitetusti, kannattaa aikakriittisten artikkeleiden suhteen olla hyvissä
ajoin yhteydessä päätoimittajaan.
Otsikon tälle kirjoitukselle lainasin Kirsti
Korkka-Niemen pääkirjoituksesta vuoden
2019 ensimmäisestä Geologista, sillä se on
mielestäni edelleen osuva ja ajankohtainen.
Alaamme liittyvän tiedon jakaminen on t ärkeä
asia nyt ja tulevaisuudessa, ja Seura tekee
oman osuutensa tässä asiassa. Resursseja Seuran toimintaan saadaan jäsenmaksuista, joten
jäsenyys ja jäsenmaksun maksaminen on yksi
hyvä tapa tukea työtä geologian tunnettavuuden edistämiseksi.
Suomen Geologisen Seuran kysely on vie
lä auki ja linkki siihen löytyy Seuran verkko
sivuilta, muistathan vastata siihen ellet ole jo
vastannut. Kyselyn vastauksista kirjoitetaan
kooste vuoden viimeiseen lehteen. Lisäksi rakentavaa lukijapalautetta Geologista otamme
mielellämme enemmänkin vastaan. Tämä
auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden lehtiä
ja esimerkiksi artikkeleiden yleistajuisuuden
tasoa. Hyvääkin palautetta saa laittaa, sillä se
tukee onnistumisten tunnistamisessa. Kiitos
kaikille, joilta arvokasta palautetta on tämän
vuoden aikana tullut, yksi niistä antoi inspiraation tähän pääkirjoitukseen!
ELINA LEHTONEN
Geologin päätoimittaja
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