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Geologiliitto ry kutsui vuosikokouksessaan
21.3.2013 liiton hyväksi pitkään toimi-
neen filosofian lisensiaatti Riitta Korho-

sen liiton kuudenneksi kunniajäseneksi. Anja Riitta
Korhonen syntyi Maaningalla 13.2.1943 ja kirjoitti
ylioppilaaksi Helsingin yhteislyseon iltalinjalta
1969. Geologiliittoon Riitta liittyi jo opiskelijana
1. tammikuuta 1973. Filosofian kandidaatin tut-
kinnon Riitta suoritti 1981 Helsingin yliopistossa
ja edelleen filosofian lisensiaatin tutkinnon 1997
Turun yliopistossa.

Riitta Korhosen ura Geologiliiton toiminnas-
sa alkoi sihteeri-taloudenhoitajan tehtävissä vuosi-
na 1979–1983. Tuore sihteeri joutui heti mukaan
järjestämään liiton 30-vuotisjuhlia. Geologiliiton
toiminnassa alkoi samaan aikaan hyvin aktiivinen
vuosikymmen, jolloin jäsenmääräkin lähes kaksin-
kertaistui. Tähän Riitan ensimmäiseen kauteen lii-
ton luottamustehtävissä osui myös Kansallinen ym-
päristövuosi 1980, jolloin liitto järjesti mm. kaksi
suurelle yleisölle suunnattua symposiota.

1980-luvun alussa päätettiin korostaa Geolo-
giliiton ulospäin suuntautuvaa tiedottamista ja
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näkyvyyttä ja yhtenä keinona nähtiin oman logon
suunnittelu. Niinpä liiton tunnuksen suunnitte-
lukilpailu järjestettiinkin vuonna 1982. Tulleista
ehdotuksista palkittiin kaksi parasta jaetulla toi-
sella palkinnolla. Palkituiksi tulivat Riitta Korho-
sen ja Heikki Tanskasen ehdotukset. Liiton tun-
nuksen jatkokehityksen pohjaksi valittiin Riitan
ehdotus, josta graafikko Pauliina Kaarakan avulla
viimeisteltiin lopullinen tunnus, joka on edelleen-
kin käytössä.

1990-luvulla Riitta Korhonen otti uudestaan
vastuuta Geologiliitossa. Hän toimi vuosina 1992–
1993 hallituksen varajäsenenä, hallituksen jäsene-
nä 1994 ja sihteeri-taloudenhoitajana 1995–1996.
Vuonna 1997 hänet valittiin puheenjohtajaksi.

1990-luvun alussa pienet Akavalaiset järjestöt
kokivat omat edunvalvonnan vaikutusmahdolli-
suutensa vähäisiksi. Tämä johti Ympäristöasiantun-
tijoiden keskusliiton (YKL) perustamiseen; YKL
rekisteröityi 1993. Edunvalvonnastaan luovuttu-
aan Geologiliitto määritteli itsensä ammatillis-aat-
teelliseksi järjestöksi, jollaisena se edelleen jatkaa.
Riitta Korhosen rooli Geologiliiton toiminnan jat-
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kamisessa ja uudelleen muotoilussa näiden kriit-
tisten vuosien yli oli avainasemassa.

Riitta Korhosen 15 vuotta kestäneenä puheen-
johtajakautena 1997–2012 – pidempänä kuin kel-
lään edeltäjällään – Geologiliitto on järjestänyt
ajankohtaisia seminaareja yhdessä muiden geoalan
järjestöjen kanssa. Riitan solmimat hyvät verkos-
tot ammattikuntaan sekä osallistuminen muihin-
kin tiedeyhteisöihin ovat edesauttaneet häntä pu-
heenjohtajan tehtävässä. Mainitulla ajanjaksolla
hän toimi myös kahdeksan vuoden ajan Kansain-
välisen suoseuran (IPS) Peat balneology, medicine
and therapeutics -jaoston puheenjohtajana jatka-
en nyt varapuheenjohtajana. Ansioistaan IPS:ssa
Riitalle myönnettiin IPS Award of Excellence
vuonna 2008. Riitta Korhonen on myös IPS:n
Kansallisen komitean eli Suoseuran puheenjohta-
ja tälläkin hetkellä.

2000- ja 2010-lukujen merkkipaaluihin kuu-
luvat Geologimatrikkelin toimitus vuosituhannen
alussa sekä tietenkin liiton historiikin julkaisu lii-
ton 60-vuotisen taipaleen kunniaksi 29.3.2012.
Puheenjohtajan vastuu molempien julkaisujen val-
misteluissa on ollut merkittävä. Riitta Korhosen
jättäessä Geologiliiton puheenjohtajuuden viime
vuonna Geologiliitolla oli edelleen sijansa suoma-
laisena geoalan toimijana.

Summary:
Riitta Korhonen invited to become
the Sixth Honorary Member of
Geologiliitto ry

Annual meeting of the Geologiliitto ry (Finnish
Union of Geologists) on 21st March 2013 invited
Mrs Riitta Korhonen to become the Sixth Honora-
ry Member of the association. Mrs Anja Riitta
Korhonen was born in Maaninka on 13th Februa-
ry 1943. After graduating from the high school of
Helsingin yhteislyseo in 1969, she started her geo-
logy studies in the University of Helsinki and join-
ed Geologiliitto in 1973. Riitta Korhonen finis-

hed her M.Sc. in 1981 in Helsinki and was awar-
ded her Lic.Phil. degree from the University of
Turku in 1997.

Mrs Riitta Korhonen commenced her service
in Geologiliitto in 1979 as a secretary and treasu-
rer serving in this position until 1983. This time
period included the Thirtieth annual meeting,
which challenged the organisational skills of the
young officer. It should also be noted that the logo
of the Geologiliitto was drafted after Riitta’s de-
sign in 1983.

After leaving the official position in Geologi-
liitto Mrs Riitta Korhonen continued her active
participation in the activities of the association
alongside working as a researcher in the Geologi-
cal Survey of Finland specialising in peat research.
Her professional achievements were recognised also
internationally with the Award of Excellence
granted by the International Peat Society in 2008.

In the early 1990s Mrs Riitta Korhonen ser-
ved Geologiliitto in a number of positions inclu-
ding as the vice chairman. Her contribution was
crucial in guiding Geologiliitto through major
changes in the history of the association. In 1997
she was elected as the chairman and served in this
position until 2012.

Geologiliitto was founded sixty years ago as a
trade union and it achieved a respected status
among the Finnish geologists as most of them were
members during its heyday. In 1993 Geologiliitto
forwarded its union role to another trade union.
At the same time Geologiliitto defined itself as an
professional association and continues as such to
the date.
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