
147GEOLOGI 70 (2018)

V
PÄÄKIRJOITUS

uodesta 1949 saakka julkaistu jä-
senlehti Geologi ja vuodesta 1929
saakka julkaistu tieteellinen vertais-
arvioitu julkaisusarja Bulletin of the

Geological Society of Finland (Comptes Ren-
dus de la Société Géologique de Finlande vuo-
teen 1967 asti), tuttavallisemmin Bulletin, ovat
kuuluneet vuosikymmeniä Suomen Geologi-
sen Seuran ydintoimintaan. Vapaaehtoisten
toimittajien, kirjoittajien ja arvioitsijoiden
ansiosta molemmat julkaisut ovat ansainneet
paikkansa Suomen geotieteellisen julkaisutoi-
minnan kärjessä. Vuosikymmenten varrella
molempia lehtiä ovat myös luotsanneet lukui-
sat ansioituneet päätoimittajat, joiden tasai-
sella vaihtuvuudella on taattu julkaisujen ke-
hittyminen ja sisällön pysyminen ajan hermol-
la. Päätoimittajien vaihtuminen on vuoden-
vaihteessa jälleen ajankohtaista molemmille
lehdille.

Muuttuvan tiedejulkaisemisen maailmas-
sa sekä Geologin että Bulletinin vahvuutena

on avoin saatavuus. Geologi pyrkii edistämään
geologisen tiedon ja osaamiskentän välittymis-
tä paitsi geologikunnalle myös yhteiskunnan
eri sektoreille. Vertaisarvioitu Bulletin taas on
nykyaikainen foorumi tutkimustulosten jul-
kaisemiselle tiedemaailmassa, jossa tutkimus-
ja rahoituslaitosten strategiat painottavat yhä
selkeämmin avoimen julkaisemisen tärkeyttä.
Suuret ylikansalliset painotalot verottavat
tutkimuslaitoksilta huomattavia tilausmaksuja,
minkä lisäksi myös tulosten avoin julkaisemi-
nen maksaa. Bulletinissa kaikki on ilmaista
sekä kirjoittajille että elektronisen version lu-
kijoille. Bulletin onkin ollut viime vuosina
nosteessa esimerkiksi lukuisten viittausten
(vaikuttavuuskerroin 2017: 1,615) valossa.

SGS:n julkaisut ovat viime aikoina
tavoitelleet yhä ajankohtaisempaa linjaa.
Bulletinissa tämä näkyy päivänpolttavia tee-
moja käsittelevinä erikoisnumeroina, joista
suuri kiitos kuuluu apulaistoimittajille Pertti
Saralalle (LiDAR ja tulossa oleva INQUA) ja

Julkaisutoiminta on SGS:n ytimessä
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Antti Ojalalle (LiDAR). Geologi on tänä vuon-
na julkaissut Minne mennä -palstaa, joka esit-
telee ajankohtaisia geologisia nähtävyyksiä ja
näyttelyitä. Geologi on myös tietoisesti nosta-
nut esiin sekä toimituskunnan laatimia että
geologikunnasta tulleita uutismaisempia aihei-
ta, kuten tuoreita geotieteen menetelmiä, kä-
sitteitä, ilmiöitä ja tutkimustuloksia, ja pyrki-
nyt kontaktiin opiskelijoiden ja koululaisten
kanssa (esim. kouluihin lähetetty geologian
opiskelua esitellyt erikoisnumero 6/2017).

Avoin julkaiseminen ja sisällön tuoreus
eivät olisi mahdollisia ilman seuran jäseniä.
Ensinnäkin molemmissa lehdissä julkaistu
materiaali perustuu pitkälti geologikunnasta
tulleisiin ideoihin ja artikkeliehdotuksiin, joi-
ta ilman lehtiä ei olisi. Yhtä arvokasta on SGS:n
jäseniltä kerättävien jäsenmaksujen tuoma ra-
hallinen tuki, joka on kriittisessä roolissa jul-
kaisutoiminnan ylläpitämisessä säännöllisenä
ja avoimena. Aikana, jona valtion ja rahoitta-

jien strategiset kädet ohjaavat yhä voimak-
kaammin tutkimuksen suuntaviivoja, tieteel-
lisillä seuroilla on yhä tärkeämpi ja suurempi
rooli vapaan tieteellisen keskustelun yllä-
pitämisessä. Olemme ylpeitä siitä, että avoi-
mella julkaisutoiminnallamme on seurassa niin
monta tukijaa.

Sekä Geologi että Bulletin ovat vaikutta-
jia, jotka ovat keskeisessä roolissa SGS:n toi-
minnassa. Lehtien tulevaisuus näyttää tällä
hetkellä oikein valoisalta. Pidetään yhdessä
huolta siitä, että Suomen geologikunnan tuki
ja tuoreet ideat näkyvät lehdissämme myös
jatkossa!

Kiitämme lämpimästi hallitusta, toimitus-
kuntia ja jäsenistöä hyvästä yhteistyöstä.
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