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Juhlan antimia

S uomen Geologisen Seuran juhlatoi-
mikunnan työ sai arvoisensa pää-
töksen, kun Seuran 130-vuotinen
taival huipentui upeaan juhlasemi-

naariin ja -illalliseen Finlandia-talossa, 8. lo-
kakuuta 2016. Seuran mitalitoimikunta työs-
kenteli juhlatoimikuntaakin pidempään, kaksi
vuotta, minkä tuloksena voitiin luovuttaa 9.
Eskola-mitali arvoiselleen geologian alan uran-
uurtajalle, emeritusprofessori Heikki Papuselle.
Lehden kansissa kuvattua kuvanveistäjä Heikki
Häiväojan suunnittelemaa mitalia sponsoroi
joukko tärkeitä geologian alan yhtiöitä. Toi-
mitus voi ilokseen esitellä Geologin erikois-
numeron, jossa punnitaan erityisesti alan tu-
levaisuutta 130-vuotisjuhlissa käydyn keskus-
telun ja Ympäristöasiantuntijoiden keskuslii-
ton tekemän geologien työelämäkyselyn poh-
jalta. Pohtiipa Eskola-mitalisti Papunenkin
alan kehitystä ja siihen tarvittavia tekijöitä.

Ensinnäkin: historia. Seuran työ tuntuu
erityisen arvokkaalta, kun sitä peilaa 130-vuo-
tiseen taipaleeseen ja perustamisen ajan tien-
raivaajien työhön. Juhlatoimikuntaan kuulu-
neen FT Elina Lehtosen kokoama SGS:n ai-
kajana lehden sivujen alareunassa (s. 172–195)
kertoo paljon: seura perustettiin samoihin ai-
koihin nykyisen GTK:n ja Suomen ensimmäi-
sen geologian professuurin kanssa. Suomen-
kielinen geologian sanastokin julkaistiin vasta
muutama vuosi seuran perustamisen jälkeen.
On myös huomionarvoista ja kunnioitettavaa,
että monet 1800-luvun lopun seuratoiminnan
elementit, kuten kokousesitelmät ja geologi-
set ekskursiot, ovat pysyneet myös nykypäi-
vän SGS:n keskeisinä aktiviteetteina.

Vuosikymmenten aikana geologisukupol-

vet suomalaisten pioneerien johdolla ovat
harpponeet suuria kehitysaskelia, joiden he-
delmistä me nyt nautiskelemme. Erityisesti
nykyisinä tutkimukselle haastavina aikoina
meidän tulisi pitää huolta alan laadukkaasta
perinteestä ja siitä, että toimimme hyvässä
yhteistyössä niin toistemme kuin geologian
alan ulkopuolistenkin tahojen kanssa. Nämä
asiat korostuivat myös juhlaseminaarin puheis-
sa ja keskustelussa (s. 172–185), jonka ideoita
on koottu s. 181 oikealle palstalle.

Kuten 9. Eskola-mitalisti emeritusprofes-
sori Heikki Papunen totesi liikuttavasti: ”Seu-
ra on ollut monen geologisukupolven henki-
nen koti, turvallinen kotoinen ympäristö esit-
tää tutkimustuloksia arvioitavaksi, ja myös se
foorumi, joka on pitänyt huolta suomalaisen
tieteen kehittymisestä oikeaan suuntaan ja
eteenpäin”.

Lämpimät onnittelut Suomen Geologisel-
le Seuralle ja Eskola-mitalisti prof. Heikki Pa-
puselle!
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