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PääkirjoiTus

Geologin  
4 vuodenaikaa
Geologin työnkuva on vaihtelevaa ja moni-
puolista. Monissa alan töissä voi nähdä myös 
selkeän jaksottaisuuden kenttä- ja toimisto-
töiden määrässä – usein jopa vuodenaikojen 
mukaan. Erityisesti kesän korvilla moni alam-
me edustaja lähtee kentälle, sillä missä muualla 
kuin itse kohteessa voi todella arvioida alueen 
geologisia piirteitä tai tehdä tarvittavia näyt-
teenottoja. Kesän kenttäkaudella myös geo-
alan opiskelijoita pääsee alan työtehtäviin 
harjoittelemaan ja soveltamaan opinnoissa 
kertyneitä taitojaan. Viime vuosina geologien 
työllistyminen – niin vakinaisten kuin kesä-
geologienkin saralla – on ollut huojentavan 
hyvällä tolalla, ja toivottavasti ekonomisesti 
huojuva tulevaisuus ei sitä muuta.

Myös Geologi-lehdellä on tänä vuonna ol-
lut eri painotteisia numeroita, ja myös sillä voi 
siten ajatella olleen omat vuodenaikansa. Tee-
manumero 4/2022 käsitteli geokemian ana-
lytiikkaa, ja lehti 5/2022 lähetettiin tilaajien 
lisäksi myös kaikkiin lukioihin innostamaan 
nuoria geologian urapolulle. Tämä numero si-
sälsikin laajasti geologian opiskeluun ja työelä-
mään sekä alan tutkimukseen liittyviä tekstejä. 
Myös vuoden muut lehdet – mukaan lukien 
käsissäsi oleva Geologi 6/2022 – ovat olleen 
sisällöiltään erittäin monipuolisia. Tämä leh-
ti sisältää esimerkiksi laajan artikkelin mur-

toista sekä ensimmäisen osan myonigra fiaan 
liittyvästä artikkelisarjasta. Geologin sisältö 
on täysin riippuvainen ammattikuntamme 
sisältä tulevista asiantuntijateksteistä: lämpi-
mät kiitokseni siis kaikille Geologin sisältöön 
vaikuttaneille panoksestanne! Samalla haluan 
edelleen innostaa olemaan matalalla kynnyk-
sellä yhteydessä, jos ajattelisit sinulta löytyvän 
jotain jaettavaa Geologin sivuille.

Luonnollisesti ensi vuonnakin Geologi 
porskuttaa eteenpäin ja toivottavasti yhtä mo-
nipuolisella sisällöllä kuin tänä vuonna. Kos-
ka vuoden 2022 teemanumero oli menestys, 
toteutuu teemanumero myös lehteen 4/2023. 
Lehti haluaa samalla vastata lukijakunnan 
toiveisiin, ja siksi jokainen pystyy nyt vaikut-
tamaan ensi vuoden teemanumeron aihepii-
riin. Oheisesta linkistä/q-koodin kautta pääset 
kyselyyn, jossa voit äänestää, mikä valituista 
ajankohtaisista aihepiireistä olisi kiinnostavin 
teema numeron sisällöksi. Halutessasi voit 
myös jättää meille toimitukselle kommentteja 
tai kehitysehdotuksia Geologiin liittyen! 

SARI ROMPPANEN
Geologin päätoimittaja

Vaikuta ja äänestä mielekkäintä aihepiiriä Geologin 4/2023 numeroon:
https://link.webropol.com/s/geologin-teemanumero-aanestys
Äänestysaikaa helmikuun loppuun saakka, ja julkistamme 
aihepiirin Geologissa 2/2023! 
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