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Geologian valtakunnallinen tutkijakoulu,
Suomen Geologinen seura, Geokemian Ren-

gas sekä Helsingin yliopiston geotieteiden

ja maantieteen laitos toivottavat kaikki asi-
asta kiinnostuneet tervetulleeksi Geologian

tutkijapäiville Helsinkiin 8.–10.3.2010.

Alustavassa ohjelmassa maanantai 8.3. on

suunnattu väitöskirjantekijöille sekä heidän
ohjaajilleen. Koko tutkijakoulutusjärjestel-

mä uusiutuu ja myös Geologian tutkijakou-

lun toiminnassa tapahtuu muutoksia, joista
on tärkeä keskustella yhdessä. Lisäksi tee-

mana ovat tutkijakoulutuksen hyvät käytän-

nöt, tulevan toiminnan esittely sekä tällä
kertaa erityisesti postdoktoraalivaiheeseen

liittyvät kysymykset ja kokemukset.

Tiistaipäivä (9.3.) toteutetaan workshop-tyyp-

pisenä kokonaisuutena yhteistyössä Geoke-
mian renkaan kanssa. Alustavina teemoina

ovat hightech-mineraalit sekä niihin liittyvä

geokemiallinen ja raskasmineraalitutkimus.
Toisena teemakokonaisuutena on luonnon

radioaktiivisuus. Päivän päättää väitöskirja-

tutkijoiden posterinäyttely ja yhteinen illan-
vietto.

Tutkijapäivien viimeinen päivä (10.3.) koos-

tuu suullisista tieteellisistä esitelmistä, jot-

ka käsittelevät ajankohtaista geologiaa lai-
dasta laitaan.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 15.2.

2010. Ilmoittautumisohjeet ja tarkempi oh-

jelma päivitetään tutkijakoulun sekä Suo-
men Geologisen Seuran verkkosivuille ja

Geoportaaliin tammikuun 2010 alussa:

http://www.helsinki.fi/geologia/
tutkijakoulu/index.html

http://www.geologinenseura.fi/

www.geologia.fi

Aika: 8.–10.3.2010

Paikka: Helsingin yliopiston Kumpulan
kampus, Gustaf Hällströmin katu 2

Finnish Graduate School of Geology, Geolo-
gical Society of Finland and Department of

Geology, University of Helsinki are pleased

to invite you to the National Geological Col-
loquium in Helsinki, 8.–10.3.2010.

In the preliminary program Monday, March

8th, is designed for PhD-students and their

supervisors. One special topic will be questi-
ons and experiences related to post-docto-

ral studies. Tuesday, March 9th, is a work-

shop organized jointly with Geokemian Ren-
gas (Geochemistry Circle). The preliminary

themes are exploration of high-tech mine-

rals, and radioactivity in nature. A poster
session with a reception will end the second

day of colloquium. Wednesday, March 9th,

is reserved for oral presentations covering
current topics of geological research.

You will have the possibility to attain with

oral or poster presentations. The language

of the abstracts is English, with a dead line
of 15.2.2010.

More information and instructions for re-

gistration will be updated to the following

www-pages by early January 2010:
http://www.helsinki.fi/geologia/

tutkijakoulu/index.html

http://www.geologinenseura.fi/
www.geologia.fi

Time: 8.–10.3.2010
Place: The Kumpula Kampus,

University of Helsinki,

Gustaf Hällströmin katu 2

Geologian
tutkijapäivät 2010

National Geological
Colloquium 2010


