
Suomen Stratigrafinen Komitea; järjestäytymiskokous 
 
Kokousmuisto 27.2.06 
 
Aika ja paikka:   27.2.2006, klo 10.30-12.15, Geologian tutkimuskeskus, 
kokoushuone Gneissi 
 

 
SKGK:n nimeämät jäsenet:  
(Toimikausi 3v, jonka jälkeen SKGK tekee uuden päätöksen) 

 
Paikalla: 

Hannu Idman  
Juha Karhu  
Jarmo Kohonen  
Juha-Pekka Lunkka  
Matti Räsänen  
Veli-Pekka Salonen  

 
Poissa: 
 Kari Strand  
 

 
1. Matti Räsänen kokouksen kokoonkutsujana avasi 

järjestäytymiskokouksen 
 
2. Päätettiin, että Matti Räsänen toimii SSK:n puheenjohtajana 

ensimmäisen 3 vuotiskauden (2006-2008) 
 
3. Todettiin, että SSK toimii SKGK:n alaisena asiantuntijakomiteana ja 

raportoi toiminnastaan SKGK:lle vähintäin kalenterivuosittain. 
 
4. Päätettiin, että kokouksista laaditaan työryhmän sisäinen muistio. 
 
5. Päätettiin, että SSK kutsuu sihteerin, ja keskusteltiin mahdollisista 

vaihtoehdoista. Puheenjohtaja tekee asiassa valmistelutyötä ja tuo 
ehdotuksen seuraavaan SSK:n kokoukseen. Sihteerin tehtäviin 
kuuluu komitean asiankirjojen hallinta ja arkistointi sekä muut 
erikseen sovittavat valmistelutehtävät. Sovittiin, että puheenjohtaja 
laatii ensimmäisen kokouksen muistion. 

 
6. Todettiin, että jäsenet edustavat asiantuntijakomiteassa paitsi oman 

alansa asiantuntemusta myös taustaorganisaatioitaan vastaavalla 
tavalla kuin SKGK:n jäsenet edustavat organisaatioitaan SKGK:ssa: 
Hannu Idman (GTK), Juha Karhu (Suomen Geologinen Seura), Jarmo 
Kohonen (GTK), Juha-Pekka Lunkka (OY, Geotieteiden laitos), Matti 
Räsänen (TY, Geologian laitos), Veli-Pekka Salonen (HY, Geologian 
laitos), Kari Strand (OY, Thule instituutti). 

 



7. Keskusteltiin SSK:n tehtävästä, muotoiltiin tehtävänkuvausta ja 
päätettiin esittää perustamiskirja ja tehtävämäärittely hyväksyttäväksi 
seuraavassa SKGK:n kokouksessa seuraavassa muodossa: 

 
 Suomen Stratigrafisen Komitean (SSK) perustamiskirja 
 
• SSK on SKGK:n asettama ja sen alainen asiantuntijakomitea, joka raportoi 

toiminnastaan SKGK:lle vähintäin kalenterivuosittain.  
 

• Komitean toimikausi on kolme vuotta ja se valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. 
 

• SSK:n jäsenten tulee edustaa geologian ja stratigrafian asiantuntemusta. Jäsenet 
valitaan niin, että alan keskeisten tutkimusorganisaatioiden edustus toteutuu. 

 

• SSK:n jäsenten tulee toiminnallaan edistää komitean perustamiskirjassa määriteltyjen 
tavoitteiden toteutumista ja toimia kiinteässä yhteydessä taustaorganisaatioidensa 
kanssa.  

 

• SSK edistää hyvien stratigrafisten nimeämis- ja luokittelukäytäntöjen sekä 
täsmällisen geologisen terminologian toteutumista suomalaisessa geologisessa 
tutkimuksessa. 

 

• SSK koordinoi stratigrafiaan ja nimeämiskäytäntöihin liittyvää toimintaa Suomessa, ja 
pyrkii ongelmatilanteissa esittämään ratkaisuja stratigrafisen nimeämisen ja 
geologisen terminologian käytäntöihin. 

 

• SSK toimii kansallisten stratigrafisten luetteloiden (tietokannan) tieteellisenä 
ylläpitäjänä ja antaa formaalisen stratigrafisen yksikön statuksen geologisille 
yksiköille Suomen alueella.  

 

• SSK voi antaa suosituksia ja hyväksyä kansallisia käsikirjoja ja normeja tavoitteensa 
edistämiseksi sekä järjestää tarpeen mukaan kokouksia stratigrafiasta ja siihen 
liittyvistä teemoista. 

 

• SSK osallistuu ja seuraa kansainvälisten stratigrafisten komissioiden (esim. IUGS ja 
INQUA) toimintaa ja tiedottaa kansainvälisistä käytännöistä ja suosituksista 
Suomessa. 

 
 

8. Todettiin, että SSK ensivaiheen  tehtävänä on laatia  Suomen 
stratigrafisen tutkimuksen opas sekä luoda ja tarpeen mukaan 
uudistaa suositeltuja stratigrafisia käytäntöjä ja terminologiaa 
Suomeen. Tarkempaan toimintasuunnitelmaan päätettiin palata 
seuraavassa kokouksessa.  

 
9. Keskusteltiin komiten rahoituksen pohjasta ja todettiin, että esitetään 

SKGK:lle, että se pyrkii kasvattamaan rahoitustaan niin, että SSK:n 
toiminnan juoksevat kulut saadaan katetuksi. Myös Suomen 
Kvartääritutkimuksen Kansalliselle Komitealle (SKKK) esitetään 
samaa. Asia tulee ajankohtaiseksi syksyllä 2006 jolloin Suomen 
tiedeakatemialta rahoituksensa saavat komiteat laativat 2007 
budjettiesityksensä. 

 
10. SSK:n alaisuuteen perustetaan toiminnan alkuvaiheessa Suomen 

stratigrafisen oppaan laatimiseksi kaksi työryhmää. Prekambrin 



työryhmän määrittelevät Idman, Karhu, Kohonen ja Strand; kvartäärin 
työryhmän Lunkka, Räsänen ja Salonen. Puheenjohtaja oli laatinut 
keskustelun pohjaksi karkeat hahmotelmat työryhmien 
tehtäväkentästä. Todettiin, että niitä kehitetään edelleen ja 
seuraavassa SSK:n kokouksessa touko-kesäkuussa 2006 
määrittelyryhmät esittävät luonnokset  työryhmien kokonpanoiksi ja 
toimintasuunnitelmien rungoiksi (Suomen Stratigrafisen oppaan 
sisällöstä prekambrin ja kvartäärin tematiikan osalta). 

 
11. Kohonen ja Idman lupasivat luonnostella GTK:n tarpeet ja 

suunnitelmat SSK:n työryhmien toimintaan liittyen seuraavaan 
kokoukseen. 

 
12. Puheenjohtaja laatii tiedonannon seuraavaan geologilehteen SSK:n 

toiminnan aloittamisesta. 
 
13. Keskusteltiin ajatuksesta järjestää sessio/symposio seuraavasta 

teemasta: Stratigraphic practicies in glaciated shield areas 
seuraavassa IGC-kokouksessa Oslossa 2008. Todettiin, että asia 
tulee ajankohtaiseksi syksyllä 2006. 

 
14. Todettiin, että Suomen Stratigrafisen oppaan julkaisemiseen ja 

toimittamiseen tarvittavaa rahoitusta hahmotellaan ja mahdollisia 
rahoituslähteitä kartoitetaan seuraavassa kokouksessa   

 
15. Puheenjohtaja kutsuu koolle SSK:n seuraavan kokouksen touko-

kesäkuussa 2006. 
 

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15 
 
 
 

Matti Räsänen 
 


