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Tutkijapäivät 2009
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K
olmipäiväisen tapahtuman ensim-
mäinen päivä oli suunnattu väitös-
kirjantekijöille sekä heidän ohjaajil-

leen. Päivän päätti paneeli, jossa keskustel-
tiin hyvistä ohjauskäytännöistä. Toinen ja
kolmas päivä oli varattu esitelmille geologi-
asta laidasta laitaan. Päävastuun esitelmistä
kantoivat tohtorikoulutettavat sekä nuoret
tutkijat. Päivien pääasiallisena kielenä oli eng-
lanti, mikä sai osallistujilta hyvää palautetta.
Geologisten esitysten ja postereiden lisäksi
ekologian professori Hanna Kokko esitelmöi
julkaisemisesta ja seismologian laitoksen joh-
taja Pekka Heikkinen geotieteiden vuosisa-
dasta.

Toisena kokouspäivänä oli myös Suomen
geologisen seuran kokous, jossa esitelmöi
prof. Tom Andersen Oslon yliopistosta ai-
heesta ”The Oslo rift in Fennoscandia – What
can the youngest magmatic event in the shield
tell us about the evolution of Fennoscandian
lithosphere”.

Kokouksessa SGS palkitsi parhaana väi-
töskirjana 2007–2008 Vesa Nykäsen (OY/
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Kumpulan kampuksella, Helsingissä. Päiville rekisteröityi 112 osallistujaa.

GTK) työn ”Spatial data analysis as a tool
for mineral prospectivity mapping” (kuva 1).
Lisää aiheesta saamme lukea syksyn lehdes-
sä. Renlundin säätiö jakoi gradupalkinnot
ansiokkaista töistä 2007–2008 Aku Heino-
selle, Kati Laaksolle, Ari Brozinskille, Heidi
Rautaselle, Pirkko Nevalaiselle ja Tuomas
Väliheikille (kuva 2).

Tutkijapäivien abstraktikokoelmaa on
edelleen saatavilla ja sen voi ladata myös tut-
kijakoulun/geologisen seuran verkkosivuil-
ta (http://www.helsinki.fi/geologia/tutkija-
koulu/ajankohtaista.html tai http://www.
geologinenseura.fi/ajankohtaista/index.html).
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Tapahtuman järjestivät Suomen geolo-
ginen seura, Geologian valtakunnallinen tut-
kijakoulu sekä Helsingin yliopiston geologi-
an laitos.
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National Geological Colloquium 2009

Kuva 2. Henkilöt vasemmalta lukien ovat professori

Carl Ehlers (Renlundin säätiön asiamies), Heidi Rau-

tanen, Ari Brozinski, Aku Heinonen ja Kati Laakso.

Kuva 1. Suomen Geologinen Seura palkitsi Vesa

Nykäsen (oikealla) väitöskirjan kauden 2007-2008

parhaana. Nykäsen kanssa keskustelemassa

Hannu Huhma. Kuva: Veli-Pekka Salonen.

T
he Sixth National Geological Collo-

quium was held at the Kumpula

Campus in Helsinki from the 3rd to

the 6th of March 2009.

The first day of the Colloquium was de-

dicated to PhD students, their supervisors,

practices in supervision, ethics in science and

the opportunities for young researchers after

graduation. The day ended with a panel dis-

cussion on supervision practices attended by

PhD students and supervisors.The second and

the third day of the Colloquium were dedica-

ted to presentations: mostly from Phd stu-

dents on their thesis work. On Thursday

Hanna Kokko (University of Helsinki) gave a

talk on publishing and academic competiti-

on, on Friday Pekka J. Heikkinen talked about

Geosciences in the 21st century.

The monthly meeting of the Geological

Society of Finland was held on Thursday af-

ternoon. Professor Tom Andersen (Univ. of

Oslo) gave a talk on”The Oslo rift in Fenno-

scandia – What can the youngest magmatic

event in the shield tell us about the evolution

of Fennoscandian lithosphere”. The Society´s

Award for the best PhD-thesis in 2007–2008

was given to Vesa Nykänen (Univ. of Oulu/

GSF). The title of his work is “Spatial data

analysis as a tool for mineral prospectivity

mapping”. The Renlund Foundation gave

awards to the best MSc-theses in 2007–2008:

Aku Heinonen, Kati Laakso, Ari Brozinski,

Heidi Rautanen, Pirkko Nevalainen and Tuo-

mas Väliheikki. The day concluded with the

poster session in the light yard in front of the

Geology department with wine and snacks.

The event was organized by The Geolo-

gical Society of Finland, The Graduate School

in Geology and. the Department of Geology,

University of Helsinki.


