
Vuosi 2013 

Geologinen ekskursio Viroon 19–23.9.2013 

Ilmoittautumisohjeet alla. 

Ks. myös Geologi-lehden ilmoitus. 

Ekskursion alustava ohjelma, joka tarkentuu syksyyn mennessä: 

1. päivä, torstai 19.9.2013, Koillis-Viro 

 Tulo Tallinnaan (Eckerö line 9:15–11:45) 

 Kiviölin palavan kiven avolouhos tai 

 Jägalan/Ontikan kalkkikivi-klintti 

 Kohtlan kaivosmuseo (sisältää kaivosmiehen lounaan maan alla kaivoksessa!) 

 Majoitus: Hotelli King, Narva 

2. päivä, perjantai 20.9.2013, Kaakkois-Viro 

 Kallasten punainen hiekkakivi Peipsi-järven rannalla 

 Taevaskojan hiekkakivi 

 Põlva 

 Piusan vierailukeskus 

 Majoitus: Taageperan linnahotelli, illallinen 

3. päivä, lauantai 21.9.2013  

 Allikukiven luonnollinen hiekkakivi-luolasto 

 Lavassaaren turvemuodostumat 

 Majoitus: Hotelli Villa Wesset, Pärnu 

4. päivä, sunnuntai 22.9.2013 

 Torin hiekkakivi Pärnujoen varrella 

 Tuhun suo  

 Majoitus: Hotelli Promenaadi, Haapsalu 

5. päivä, maanantai 23.9.2013, Luoteis-Viro 

 Vasalemman kalkkikivilouhos 

 Pakrin niemimaan rantatörmä 

 Keila-Joan vesiputous 

 Turisalun rantatörmä 

 Paluu Helsinkiin (17:15–19:45) 

Ekskursiolla on hyvin varustettu bussi koko matkan ajan ja tasokkaat majoituspaikat. Oppaina 

toimivat virolaiset asiantuntijat. 

Matkan hinta on 400 euroa (2 hh) ja 500 euroa (1 hh). 



Ilmoittaudu ekskursiolle sähköpostitse: sihteeri(at)geologinenseura.fi 

Ennakkomaksu 70 euroa tulee maksaa 20.5.2013 mennessä seuran ekskursiotilille: 

FI8817453000062200 / BIC: NDEAFIHH, viitenumero 20132. 

Matkalle mahtuu mukaan 30 ensimmäistä!  

Geologi-lehden vuosikerrat 2008–2012 sidotaan 

Jos haluat sitoa vuosikertasi yksiin kansiin, ilmoita toimitukselle sähköpostitse 30.6.2013 mennessä 

seuraavat tiedot: 

 Nimi 

 Sähköpostiosoite 

 Postiosoite, johon sidotut lehdet postitetaan 

 Kansien väri (vaihtoehdot: musta, tumman sininen, tumman punainen) 

 Mahdolliset puuttuvat numerot, jotka haluat lisättävän vuosikertaan toimituksessa (lisähinta 

5 €/kpl) 

Sidonta tehdään syksyllä 2013 ja ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet vuosikertojen 

lähettämisestä toimitukseen heinäkuun 2013 aikana. 

Vuosikertoihin lisätään sisällys- ja kirjoittajaluettelot ja selkämykseen painetaan aiempien 

vuosikertojen tapaan teksti: 

GEOLOGI 

2008–2012 

XIII 

Alustava hinta-arvio sidonnalle on 64 € + postituskulut. Työ laskutetaan jälkikäteen. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: aku.heinonen(at)helsinki.fi tai sakari.salonen(at)helsinki.fi 

 

Kevätretki maanantaina 13.5.2013 

Vuoden 2013 kevätretki järjestetään Flooran päivänä, 13. toukokuuta. Tapahtuma alkaa 

Nordenskiöldin patsaan kukituksella ja kuohuviinitarjoilulla Kaivopuistossa kello 14 alkaen. Tämän 

jälkeen jatketaan retkellä Harakan saareen ja Uunisaareen. 

Ilmoittaudu kevätretkelle etukäteen sähköpostitse: sihteeri(at)geologinenseura.fi 

Vappumatinea tiistaina 30.4.2013 

Vuoden 2013 vappumatinea järjestetään tiistaina 30. huhtikuuta kello 15 alkaen. Paikkana on 

Tieteiden talo (sali 104), Kirkkokatu 6, Helsinki. 

Kuukausikokous to 21.3.2013 klo 18:15 

Tieteiden talo (Sali 309), Kirkkokatu 6, Helsinki 



 Esitelmä: PhD Juhani Ojala, Store Norske Gull As, "Au–As mineralisaation geologia, St 

Jons Fjorden, Huippuvuoret". 

Geologian tutkijapäivät Oulussa 6.-8.3.2013 

Tutkijapäivät kokoaa yhteen perinteisesti geologian toimijat niin yliopistoista ja tutkimuslaitoksista 

kuin yrityksistäkin. Tutkijapäivillä saa poikkileikkauksen 

geologian tutkimuksen ajankohtaisista teemoista. 

Osallistujia pyydetään huomioimaan seuraavat päivämäärät: 

Abstraktin lähetys: viim. 15.2.2013. 

Rekisteröityminen: viim. 27.2.2013. 

Ks. tarkemmat tiedot: http://blogs.helsinki.fi/geologian-tutkijakoulu/geologian-tutkijapaivat/  

Ohjelma 

6.3.2013: Työpaja tohtorikoulutettaville sekä heidän ohjaajilleen 

7.-8.3.2013:Tieteellisiä esityksiä geologian ajankohtaisista tutkimusteemoista. 

Tutkijapäivien erikoisteemana ovat  taloudelliset raaka-ainevarat ja kaivostoiminnan 

ympäristövaikutukset 

Täydellinen ohjelma 

Paikka: Oulun yliopisto 

Järjestäjinä: Geologian valtakunnallinen tutkijakoulu, Suomen Geologinen seura, Oulun yliopiston 

geotieteiden laitos 

Vuosikokous to 14.2.2013 klo 18:15 

Tieteiden talo (Sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki 

 Esitelmä: Susanna Kihlman, GTK, "Arcellacea-kuoriameebat kaivosten ekologisten 

vesistövaikutusten kuvaajina". 

 

http://blogs.helsinki.fi/geologian-tutkijakoulu/geologian-tutkijapaivat/

