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P uheessani juhlaillallisella sivusin ly-
hyesti omaa Turun yliopistossa teh-

tyä työtäni ja tutkimustoimintaani,
joista olen aikaisemmin kirjoittanut yk-

sityiskohtaisesti Geologi-lehden sivuilla (Papunen
2008). Korostin henkilösuhteita, jotka keskeisesti
ovat vaikuttaneet elämäntyöhöni. Ensimmäisenä
mainitsin vankan luottamuksen ja jatkuvan tuen
puolisoni ja perheen taholta. Hyvät ja luottavaiset
suhteet läheisiin ovat antaneet mahdollisuuden
keskittyä eteen tulleisiin moniin tehtäviin.

Toinen tärkeä ja keskeinen henkilösuhde liit-
tyi esimieheeni, työtoveriini ja läheiseen ystävääni
Kalle Neuvoseen, jonka antama ohjaus ja tuki oli-
vat ensiarvoisen tärkeitä niille hankkeille, joita pa-
nimme toimeen aluksi yhdessä ja joita myöhem-
min panin toimeen yksinäni. Kalle oli avarakat-
seinen, ennakkoluuloton, taitava ja luottavainen
kumppani, joka monin tavoin vaikutti elämäni
kulkuun. Opin paljon myös ensimmäisessä työ-
paikassani Outokumpu Oy:n malminetsinnässä,
jossa tein kesätöitä yli viisitoista vuotta. Koin työ-

ilmapiirin avoimena, kannustavana ja läheisenä, ja
sain sieltä hyvän opin käytännön työskentelyyn ja
elinaikaisia ystävyyssuhteita.

Kolmas ihmissuhteiden kannalta merkittävä
asia on ollut suhde oppilaisiin. Opiskelijat olivat
keskeinen ja olennainen osa geologian laitoksen
toiminnassa, ja sen kautta he ovat vaikuttaneet
omaan elämääni. Työskentely nuorten opiskelijoi-
den kanssa oli voimaa antavaa, harvemmin se ai-
heutti harmaita hiuksia. Alusta alkaen Turun lai-
toksen keskeisenä tavoitteena oli antaa opiskelijoille
vankka geologinen perustietämys ja sen kautta
menestyminen työmarkkinoilla. Koulutus painot-
tui siihen osaamiseen, jota tarvittiin kenttätöissä
ja käytännön tutkimuksessa. Annoimme suurta
arvoa aloitteellisuudelle, ja graduissa sai hyviä ar-
vosanoja uusien ja omaperäisten ideoiden esittä-
misestä. Suurin riemun aihe oli oppilas, joka kan-
gertelevan ja vastahankaisen alun jälkeen suoritti
loppututkintonsa hyvin arvosanoin ja menestyi
toiminnassaan. Lisensiaattiseminaarien nimellä
pidetyissä jatkokoulutustilaisuuksissa halusimme
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pitää yhteyttä valmistuneisiin entisiin oppilaisiim-
me, ja sitä kautta muodostui välillemme vankkoja
koko työuran kattaneita siteitä työelämään ja eri-
tyisesti kaivosteollisuuteen. Kakoliittikilta perus-
tettiin jatkamaan seminaariperinnettä varttuneiden
yhteisömme jäsenien kanssa. Sen tarkoitus on ol-
lut henkilösuhteiden säilyttäminen ja hoitaminen
ilman sen suurempia velvoitteita ohjelmista tai tu-
loksista. Vuosien saatossa killan kautta on avautu-
nut arvokas mahdollisuus työelämäseminaarien
avulla lähentää opiskelijoita työelämään.

Ihmissuhteiden ohella minulle tärkeä asia on
ollut tutkimuskentän ja tutkimustyön mielenkiin-
toisuus. Sain urani alkuvaiheessa tavallaan sattu-
malta eteeni ongelmia, joita piti ratkoa – kuten
pyriitin framboidirakenteet, sulfidisavet, baryytin
mineralogia, Sääksjärven meteoriittikraatteri, Ha-
verön meteoriitti tai uusien sulfidimineraalien ki-
derakenteet – myöhemmin tuli vastaan laajempia
ongelmakokonaisuuksia: nikkelimalmien sulfidi-
mineralogia, Orijärven alueen litogeokemia, pro-
sessimineralogia, Lapin ultramafiitit, Fennoskan-
dian nikkelimalmien geologia, sinkkimalmipro-
vinssit, Kuhmon komatiitit, timanttiesiintymät, ja
viimeisimpänä mineraalien luminesenssitutkimus,
joka Joachim Lindblomin väitöskirjatyön ansiosta
osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi ja kaipaisi
kovasti jatkajaa. Laitoksen puitteissa tutkimustyö
tapahtui suurelta osin yhdessä kaivos- ja mineraa-
liteollisuuden kanssa, ja yliopiston ulkopuolelta
saatu rahoitus oli edellytys kalliiden kenttä- ja la-
boratoriotöiden suorittamiseen.

Osallistumiseni kotimaisten ja kansainvälisten
tieteellisten- ja tutkimusorganisaatioiden toimin-

taan auttoi pitämään tutkimustyön ajan tasalla.
Myös ulkomaalaisten asiantuntijoiden vierailut,
sekä yksityisesti että järjestämissäni kokouksissa,
auttoivat uusimman tiedon ja osaamisen nopeaa
leviämistä kotimaisten tutkijoiden keskuudessa.
Kokousten ja ekskursioiden järjestämiseen ja or-
ganisaatioiden johtotehtäviin käyttämäni aika tuli
tällä tavalla opiskelijoiden ja koko geologiyhteisön
hyödyksi.

Eläkepäivinä minulla on ollut mahdollisuus
paneutua sukuhistoriaan, jossa olen juuttunut lä-
hes loputtomaan ongelmakenttään ratkomaan
menneisyyden tapahtumia ja ihmissuhteita. Oman
taustan etsiminen on avannut uuden tavan apri-
koida asioita, miettiä eilispäivää ja omaa mennei-
syyttä, ja tutkimus on kannustanut löytämään his-
toriallisista lähteistä jotain sellaista, jota kukaan
muu ei ole vielä hoksannut. Tärkeintä on ollut
mahdollisuus nähdä ja ymmärtää läheisten ja kau-
kaisten menneiden sukupolvien elämää.

Suomen Geologisen Seuran ja geologikunnan
antama tunnustus elämäntyölleni on suuresti läm-
mittänyt mieltäni. Toivon, että Geologisen Seuran
merkkivuosi kannustaa työelämässä edelleen ole-
via geologeja pitkäjänteiseen ja syvälliseen yhteis-
työhön, arvostamaan kollegojen saavutuksia ja pe-
rehdyttämään opiskelijoita ja nuoria geologeja tie-
teen ja tutkimuksen tuloksiin sekä maapallon ke-
hityshistorian kiehtoviin kysymyksiin.
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