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pyöreitä vuosia täyttäneestä
Geologi-lehdestä

Geologisia hajatietoja

ELINA LEHTONEN

�Geologi on ammattikunnan äänenkannattaja. Käyttäkööt
geologit sen palstoja antamaan uutisia pienen erikois-
maailman asioista, esittämään tarpeitaan ja toiveitaan,
esittämään edeltävät tiedot tutkimuksistaan ja löydöistään.
Lehden tiukka tila pakottaa ja opettaa muutenkin
välttämättömään esityksen suppeuteen.� Pentti Eskola
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Geologit maailmalla
�Koko maapallo on geologin toimis-
to. Se on maailman suurin avokont-
tori, josta paikka työskennellä löytyy
joka aamu aikavyöhykkeestä tai si-
jainnista riippumatta.�

Kuva 1. Ensimmäisen Geologi-lehden ensimmäisellä sivulla oleva Pentti Eskolan kirjoitus.

Figure 1. Text written by Pentti Eskola on the first page of the first Geologi magazine. Eskola writes for
example that Geologi magazine is a voice for the profession, and he suggest that geologist should use
the pages of the magazine to give news, to present their needs and wishes, and write about their
research.

Henri Höytiä (2017)
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Termikeskusteluja

Kuva 2. Geologi-lehden kansi vuodelta 1974.

Figure 2. Cover of Geologi magazine from the
year 1974.



91GEOLOGI 72 (2020)

Geologien henkilökuvia

Kuva 3. Ote Eklundhin ja Suonuutin (1984) termei-
hin liittyvästä artikkelista.

Figure 3. Excerpt from the article by Eklundh and
Suonuuti (1984). The article discussed about
geological terms, and stated that there is no
such thing as self-evident term.
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Hajatietoja ja
saksittuja kappaleita

Geotieteiden
yleistajuistamisesta
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Kuva 4. Carl Roberts Griersin väitöskirjassa vuonna 1766 ollut
vuoriloitsu (yläkuva) ja Aarne Laitakarin nykyaikaistama loitsu
(alakuva).

Figure 4. Aarne Laitakari found old mountain spell from the
thesis by Carl Roberts Griers published in 1766 (upper picture).
Laitakari modernize the spell (lower picture) and both versions
were published as part of the paperback number III, containing
the Geologi magazines from 1959 to 1963.
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Lopuksi

FT ELINA LEHTONEN

Summary

Löytyykö arkistoistasi Seuran varhaisvaiheiden aikana julkaistuja
Helsingin Geologisen Yhdistyksen tiedonantoja? Pullistelevatko
kirjahyllysi vanhoista nidotuista Geologi-lehdistä, jotka etsivät
uutta kotia? Ota yhteyttä artikkelin kirjoittajaan
(elina.lehtonen@helsinki.fi).
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Lähdeluettelo


