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Vuonna 2021 Kari Strand on jatkanut toimintaansa Suomen Stratigrafian Komitean (SSK) 

puheenjohtajana ja Jaakko Auri on toiminut komitean sihteerinä. SSK:n toiminnassa on noudatettu 

sovittua käytäntö, että vuosittain pidetään yksi kokous vuodessa yleensä loppuvuonna. Komitean 

alaisena toimii käytännön toiminnasta vastaavina Prekambrin ja Kvartäärin työryhmät, jotka voivat 

kokoontua tarpeen mukaan useammin.     

SSK pyrki vahvistamaan edelleen kansainvälistä toimintaansa vuoden 2021 aikana osallistumalla 

nimettyjen jäsentensä kautta kansainvälisen stratigrafia komission ISC:n alaisten Prekambrin ja 

Kvartäärin alakomiteoiden kokouksiin ja toimintaan. SSK:lla oli vuosikokous 3.12.2021 

hybridikokouksena, jossa osa oli läsnä Geologian tutkimuskeskuksen Espoon kokoushuone Rannassa 

ja osa etänä Teamsin välityksellä. Prekambrin työryhmä valmisteli käytännettä kansallisesta 

kronostratigrafisesta nimistöstä ja teki prekambrin yksiköiden nimeämisoppaaseen päivitystä. 

Uudessa oppaassa ei enää listattaisi ei-formaalista nimistöä, vaan lisäksi suunniteltiin erillistä 

artikkelia, jossa olisi esimerkkejä ja käytännön soveltamisohjeita. Kvartäärin työryhmällä oli kokous 

2.11.2021, jossa selvitettiin kvartääriä koskevaan uuden oppaan sisältöä. Opasta on edistetty myös 

erillisen Geologian tutkimuskeskuksen kvartääritutkimusryhmän toimesta.  

Komiteassa on vuoden 2021 aikana valmisteltu ja toimeenpantu seuraaviin tehtäviä: 1) stratigrafisten 

nimeämiskäytänteen ja formalisoinnin vakiinnuttaminen Suomessa, johon liittyen mm. 

formalisointiohje on päivitetty kansalliselle Geologia.fi-sivustolle, 2) kansanvälisen 

kronostratigrafisen taulun suomennoksen päivitys, 3) osallistuminen kansallisen karttatietokannan 

huoltoon GTK:n kanssa yhdessä, ja 4) Geologisten yksiköiden nimeämisoppaiden päivitystyötä on 

jatkettu. Kansallisina edustajina IGS:n Subcomission on Precambrian Stratigraphy-alakomiteassa 

toimii edustajana Juha Köykkä ja mukana toiminnassa erityisesti liittyen sen arkeeiseen työryhmään 
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on ollut myös Jaana Halla Helsingin yliopistosta. Subcomission on Quaternary Stratigraphy-jäsenenä 

toimi Matti Räsänen ja uutena edustajana jatkaa Anu Kaakinen vuoden 2022 alusta. ISG:n 

ylläpitämän kansanvälisen kronostratigrafia-taulukon suomennoksen päivityksestä on vastannut Anu 

Kaakinen. Jäsenyyksissä tulevalle kaudelle on 3.12.2021 kokouksessa päätetty seuraavaa: Matti 

Räsäsen tilalle tulee Antti Ojala Turun yliopistosta. Juha Karhun tilalle tulisi Jaana Halla Helsingin 

yliopistosta.  

 


