PÄÄKIRJOITUS



Juhlan kunniaksi

G

eologi-lehden julkaisija, vuonna 1886
perustettu Suomen Geologinen Seura (SGS) juhlii 130-vuotista toimintaansa ensi vuonna. Seuran ensisijainen tehtävä on edistää geologista tutkimusta ja harrastusta Suomessa.
SGS:lla on kunniakas ja pitkä historia, jonka
kuluessa seura on kunnostautunut julkaisutoiminnassa, tieteellisten kokousten, seminaarien ja geologisten ekskursioiden järjestämisessä – näin tulee
olemaan myös juhlavuonna 2016, kun SGS on
mukana mm. Pohjoismaisten talvipäivien (Nordic
Geological Winter Meeting, NGWM) ja Geokemian Päivien järjestämisessä. Juhlavuonna jaetaan
myös Eskola-mitali erityisen ansioituneelle ja kansainvälisesti maatamme tunnetuksi tehneelle geologille.
Entä miltä näyttää SGS:n ja geologisen tutkimuksen tulevaisuus Suomessa?
Yliopistoihin ja julkisiin tutkimuslaitoksiin
kohdistuvien laajojen leikkausten valossa ei kovin
hyvältä. Ministeri Sanni Grahn-Laasosen avoin
kirje yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle 27.10.2015 (OKM 2015) korostaa tehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Näiden saavuttamiseksi ministeri ehdottaa kärkitutkimukseen
panostamista ja voimakkaampaa poliittista ohjausta. Kielentutkija Vesa Heikkisen analyysi kirjeestä
(Heikkinen 2015) toteaa siinä käytettävien kielellisten ilmausten esiintyvän itsenäisinä toimijoina:
säästöt tuntuvat ja leikkaukset pakottavat. Aivan
kuin ministeriöllä ei olisi ollut osaa näiden valintojen tekemisessä.
Poliittisen keskustelun retoriikka ei ota vastuuta mutta tieteen kentän täytyy ottaa. Tässä Geologissa professori Thomas Wagner esittää rakentavan puheenvuoron (s.164–165) geologian tieteenalan tärkeästä yhteiskunnallisesta roolista Suomessa ja sen tilasta ajan haastavassa pelikentässä, ja ehGEOLOGI 67 (2015)

dottaa toimenpiteitä huolestuttavan kehityksen
kääntämiseksi.
Innovaatiot ja tieteen painopisteet pohjautuvat aiempaan ja juuri nyt tehtävään tutkimukseen,
eivät poliittisissa istunnoissa tehtyihin päätöksiin,
toisin kuin ministeri Grahn-Laasosen kirjeestä voisi
päätellä. Nykytutkimuksesta kumpuavat myös tulevaisuuden läpimurrot ja niitä tulevat tekemään
nykypäivän nuoret tutkijat. SGS haluaakin korostaa heidän tutkimustaan tulevaisuuden suunnannäyttäjänä: 130-vuotisjuhlavuodelle on suunnitteilla nuorten geologian alan tutkijoiden tulevaisuusseminaari. Geologian pohjoismaista kärkitutkimusta ja verkostoja on tarjolla jo alkuvuodesta
NGWM-kokouksessa Helsingissä.

Nähdään siellä!
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