SGS:n vertaisarvioitu julkaisusarja Bulletin of the Geological
Society of Finland hakee

PÄÄTOIMITTAJAA
Bulletin on vertaisarvioitu julkaisusarja, jonka aihepiiri kattaa laajalti
geologian tieteenalan tutkimuksen Suomessa. Julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sekä painettuna että avoimesti sähköisenä seuran verkkosivuilla. Bulletinin virallinen vaikuttavuuskerroin (Impact
Factor, ISI) vuonna 2019 oli 1.042, joka sijoittuu geologia-aiheisten
julkaisusarjojen listalla sijalle 30/42. Se on tämänkokoiselle sarjalle erittäin hyvä saavutus ja antaa seuraavalle päätoimittajalle hyvät
lähtökohdat tulevan toiminnan kehittämiseen.
Päätoimittajan tärkeimpiä tehtäviä ovat käsikirjoitusten toimitusprosessi (vertaisarvioinnin järjestäminen ja valvonta, käsikirjoitusten hyväksyntä tai hylkääminen, korjausten vaatiminen), laadunvalvonta
(esim. ulkoasun tarkastus) sekä aineiston elektroninen hallinta (esim.
metatietopankkien päivitys). Päätoimittajan apuna käsikirjoitusten
käsittelyssä on eri alan asiantuntijoista koostuva toimituskunta.
Päätoimittaja toimii myös yhteistyössä seuran hallituksen, taiton ja
painon kanssa. Päätoimittajan toimen kesto on 3–5 vuotta ja siitä
maksetaan vuosittainen palkkio. Työ alkaa 1.1.2022. Väistyvä päätoimittaja tarjoaa perehdytyksen toimitustyöhön.
Hakijoilta edellytetään:
– tohtorin tutkintoa geotieteelliseltä alalta
– vähintään yhtä väitöskirjan jälkeen julkaistua artikkelia
– kokemusta vertaisarvioijana toimimisesta
– kiitettävää englannin kielen taitoa
Kaikki lehtien tai muun median toimittamiseen liittyvä kokemus katsotaan eduksi. Tieteellisen julkaisusarjan päätoimittajana toimiminen tarjoaa tehtävään valitulle arvostettavan meriitin ja avaa mahdollisuuksia tieteellisellä tai toimitusuralla etenemiseen.
Muuten vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään ajantasainen cv,
josta edellä mainittujen edellytysten täyttyminen käy selväksi. Hakemus liitteineen tulee lähettää sähköisenä osoitteeseen
kuosmanen.niina@gmail.com 15.10.2021 mennessä.
Lisätietoja nykyiseltä päätoimittajalta FT Niina Kuosmaselta:
kuosmanen.niina@gmail.com
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SGS:N TULEVAA TOIMINTAA
Syksyn 2021 kokoukset:
– kuukausikokous 7.10. esitelmöitsijänä Teemu Öhman: Suomen törmäyskraatterit – uudet tulkinnat ja avoimet kysymykset.
– kuukausikokous 11.11. esitelmöitsijöinä Niko Putkinen ja Satu Hietala: Suomen kadonneet kalliot ja maankamaran arvet.
– vaalikokous 9.12. esitelmöitsijänä Riikka Kietäväinen (aihe ilmoitetaan myöhemmin).
Kokousjärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin jäsenille sähköpostitse sekä seuran
verkkosivuilla.
SGS:n toiminta päivittyy verkkosivuille osoitteessa: www.geologinenseura.fi
Seuraa Suomen Geologista Seuraa myös Facebookissa (www.facebook.com/
geoseura) ja Twitterissä (@geoseura).
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