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Pulterit ry 
 
 – 62 vuotta Turun geologian opiskelijoiden tukena
 – 62 år som stöd till geologistudenter i Åbo
KIRSI PÄÄKKÖNEN, TAAVI KIVISTÖ JA EMILIA MÄKINEN 

Pulterit ry on vuonna 1960 perustettu Turun 
yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskeli-
joiden yhteinen kaksikielinen ainejärjestö. Yh-
distyksen tavoitteena on toimia jäsentensä edun-
valvojana ja järjestää jäsenille monipuolista ja 
viihtyvyyttä edistävää toimintaa sekä ylläpitää 
yhteyksiä valmistuneisiin opiskelijoihin. Pulte-
rien toiminta ja geologian opiskelu keskittyy 
Turun tuomiokirkon kupeessa sijaitsevaan Geo-
taloon.

Pulterit rf är en tvåspråkig gemensam ämnesföre-
ning, grundad år 1960, för Åbo Universitets och 
Åbo Akademis geologistuderanden. Föreningens 
målsättning är att fungera som en intressebeva-
kare för sina medlemmar och ordna medlemmar-
na mångsidigt och trivselfrämjande verksamhet 
samt uppehålla kontakten med utexaminerade 
studeranden. Pulterits verksamhet och studien av 
geologi är fokuserat i Geohuset intill Åbo Dom-
kyrka.

Pulterien ensiaskeleet

Idea yhteisestä, kaksikielisestä Turun geologian 
opiskelijoiden yhdistyksestä virisi innokkaim-
pien opiskelijoiden keskusteluissa 1960-luvun 
korvilla. Toiminnan perustana oli jo silloin 
jäsenistön sosiaalinen ja ammatillinen kehit-
täminen. Turussa on ollut vankat geologiset 
perinteet pitkään, ja opiskelijatoiminta alkoi, 

kun alan ensimmäiset opiskelijat kirjautuivat 
sisään Åbo Akademiin (ÅA) vuonna 1920 ja 
Turun yliopistoon (TY) 1968. Perustamisko-
kouksessa keskiviikkona 12.10.1960 yhdistyk-
sen nimeksi valikoitui Pulterit – Turun geolo-
gian opiskelijain seura. Perustajajäsenet ovat 
kartoitettavissa pienellä salapoliisityöllä, vaik-
ka nimilistaa ei koskaan liitetty pöytäkirjaan 
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mukaan. Perustamiskokouksessa kerhon en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Martti 
Kokkola, varapuheenjohtajaksi Esko Lundén 
ja sihteeriksi Juhani Wecksell. Sääntöjen vah-
vistamisen myötä nimi muuttui muotoon 
Turun geologit – Åbo Geologer eli kutsuma-
nimeltään Pulterit. Virallisesti yhdistyksen 
nimi vakiintui Pulterit ry:ksi 14.10.1980.

Pulterit ry on aina ollut suhteellisen pieni, 
mutta yhteisöllinen opiskelijajärjestö. Alkujaan 
1960-luvun lopussa geologian opinnot aloitti 
noin kolme opiskelijaa vuodessa. Nykyään 
luku on suurempi kuin koskaan, ja uusia geo-

logian opiskelijoita aloittaa Turun yliopistossa 
sekä Åbo Akademissa  yhteensä parhaimmil-
laan 30. Myös  sukupuolijakau maan on tullut 
vuosien varrella muutosta, kun alkuvuosina 
vain murto-osa geologiopiskelijoista oli naisia. 
2000-luvun ajan naisten osuus on kasvanut 
tasaisesti ja sisäänottomäärä on nykyään jopa 
miehiä suurempi. Kasvava jäsenistö näkyy ja 
kuuluu: tällä hetkellä yhdistyksellä on aktii-
visia jäseniä 180, kun kunnia-, ikuisuus- ja 
ulkojäsenet lasketaan mukaan.

Järjestön virallisena tunnuksena toimii 
nykyään kaksi hakkua ja vaskooli sekä väreinä 

Kuva 1. Pultereita monessa mukana. Aurasouduissa yliopistot kilpailevat toisiaan vastaan soutaen Aura
joessa 1 000 metrin matkan: kuvassa (1. vas.) Pultereiden edustusta kivenharmaissa opiskelijahaala
reissaan vuonna 2021. Suomen geologiopiskelijoiden yhteistapahtuma Geologinen Kaupunkikartoitus 
järjestetään vuorovuosin Turussa, Helsingissä ja Oulussa yhdessä Helsingin yliopiston Vasara ry:n ja Oulun 
yliopiston Nikoli ry:n kanssa. Vuonna 2008 Kaupunkikartoituksen järjesti Pulterit ja kuvassa (2. vas.) vuo
den voittajajoukkue suorittamassa tehtävää – Joutsenetpatsaalla poseerausta – Turun Puolalanpuistossa. 
Pulterien lippu on purppuran liila: geologiopiskelijoita lipun kanssa vappuna 2022 (2. oik.). Pultereiden 
The Day of Legendary Heroes juhlissa pukeudutaan supersankareiksi: kuvassa (1. oik.) Liisa ja jänis 
ihmemaasta vuodelta 2019. Kuvat vasemmalta oikealle: Veeti Nurmi, Mira Tammelin, Sandra Tarhonen 
ja Aleksei Myller.

Figur 1. Pulterin med i mycket. I Aurasoudut tävlar universiteten mot varandra genom att ro en väg på 
1 000 meter i Aura å: i figur (1. vän.) Pulterit representerar i sina sten gråa halare år 2021. Finlands geo
logistuderandes gemensamma evenemang Geologiska Stadskarteringen ordnas vart efter i Åbo, Helsing
fors och Uleåborg tillsammans med Helsingfors Universitets Vasara rf och Uleåborg Universitets Nikoli rf.  
År 2008 ordnade Pulterit Stadskarteringen och i bild (2. vän) syns årets vinnarlag som utför ett uppdrag  
 – Posering vid Svanarna-statyn – i Åbos Puolalapark. Pulterits flagga är av violettlila färg: geologistude
rande med flaggan på vappen 2022 (2. hög.). Till Pulterits The Day of Legendary Heroes -fest klär man sig 
till superhjältar: i bild (1. hög.). Alice och haren från Underlandet från år 2019. Bilderna från vänster till 
höger: Veeti Nurmi, Mira Tammelin, Sandra Tarhonen och Aleksei Myller. 
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harmaa ja purppuran liila. Turun katukuvasta 
geologian opiskelijat tunnistaa harmaista opis-
kelijahaalareistaan.

Toiminnan ytimessä

Pultereiden perustoiminta on pysynyt lähes 
muuttumattomana vuosien aikana. Toimin-
nan pääajatus on ajaa jäsenten etuja niin 
opinnoissa kuin työelämässä, sekä järjestää 
opiskelua tukevaa monipuolista ja ennen 
kaikkea monikielistä toimintaa yhteishengen, 
viihtyvyyden ja perinteiden  säilyttämiseksi. 
Toimintaan kuuluu urheilua, tapahtumia, tie-
dotustoimintaa, Iskos-lehden julkaisemista, 
peli- ja leffailtoja, yhteistyötä muiden järjes-
töjen kanssa, seminaareja, alumnitoimintaa 
sekä muita illanviettoja (kuva 1). 

Pulterit ordnar många olika evenemang 
för sina medlemmar, varav en del blivit tra-
ditionella favoriter. Varje höst ordnas Gulisin-
tagningen, som är en av de viktigaste Pulte-
rit evenemangen. I intagningen slipper Åbo 
universitets (ÅU) och Åbo Akademis (ÅA) 
gulisar att runda olika punkter, som hålls av 
äldre studeranden runt om campusområdet. 
Evenemanget är mycket omtyckt, särskilt då 
grupperna är blandade och fylls av studeran-
den av både ÅA och ÅU. Supertillfälle för att 
få nya bekantskap. 

Annan viktig tradition är stuguveckoslu-
tet, som ordnas varje vår. Här samlas Pulterin 
för att njuta av fint vårväder, gott sällskap och 
bastande. Pulterin är verkliga bastare, då de 
enligt legenden till och med en gång bränt ned 
en hel bastu. Några andra stora evenemang är 
glöggrundan, The Day of Legendary Heroes 
(figur 1), julfesten och den traditionella vap-
pen, som varit en del av Pulterits verksamhet 
i årtionden. 

Pulterit erbjuder sina medlemmar även 
möjlighet för lite nyttig idrott. I år har idrotts-
turerna ordnats tillsammans med Synapsi rf, 
Åbo Universitets biologi- och geografiämnes-
förening. Varje år ordnas även en fotbollsmatch 
mellan Öst och Väst där lagen är indelade enligt 

vissa kriterier. Pulterit har även varit represen-
terade i turneringar som CampusSport ordnat. 

Ekskursiot ovat aina olleet Pultereiden 
suosituimpia ja onnistuneimpia tapahtumia 
kautta aikojen (kuva 2 ja kansikuva). Ekskur-
sioiden historia yltää alkuvuosille asti, sillä 
ensimmäinen ekskursio tehtiin Åvan saarelle 
vuonna 1960. Siitä lähtien ekskursioita on 
tehty vuosittain lähes tauotta ympäri maa-
ilmaa, lukuun ottamatta vuotta 1972 sekä 
koronapandemian vuosia 2020 ja 2021. Eks-
kursioilla on siis vankat ja pitkät perinteet, ja 
ne ovat edelleen tärkeä osa Turun geologian 
opiskelijoiden toimintaa. Ekskursioiden yh-
teishenki ja muistot säilyvät opiskelijoiden 
mielessä pitkään opintojenkin päätyttyä.  

Pulterit har en egen tidning, Iskos, som 
släpps ut traditionellt alltid två gånger om året 

– vid lillajul samt vappen. Intressanta exkursio-
ner, intressanta projekt och arbeten som geolo-
giämnespersonalen fått vara med om och stora 
händelser inom Pulterit berättas och besparas 
i Iskos. Traditionellt i nummern som kommer 
ut vid lillajul presenteras gulisarna i så kallade 

“pilttikronikat” och den nya styrelsen presen-
teras vid nummern som släpps ut vid vappen. 
I år, alltså 2022, kommer det dessutom ett 
specialnummer ut där Pulterit 60+1 årsfesten 
presenteras.

Gemensamma kaffestunder mellan geo-
logiämnespersonalen och studeranden har 
ordnats åtminstone sedan 1990-talet. Dessa 
kaffestunder har man alltid uppskattat stort 
och diskussionerna rullar allt naturligare med 
en kaffekopp i handen. Idag kallas det vec-
koliga evenemanget för guliskaffet, som ord-
nas på Geohusets Hyllan. Det är gulisarnas 
uppgift att ordna och ställa upp kaffestunden. 
Ibland bakar man och ibland köps det något 
färdigt. För att kalla alla på kaffe används en 
handklocka, som kallas för guliskaffeklockan. 
Vinsterna från denna tradition används för att 
ordna en gemensam start för Valborgsmässo-
afton för alla Pulterin. Ofta bjuds lite skump-
pa samt lite smått och gott. 
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Kuva 2. Ahvenanmaan Asterholman alueen geologiaan Pulterit ovat päässeet tutustumaan 1990luvulta 
lähtien: kuvassa (vas. ylh.) kohteella vuonna 1997. Yhdysvaltojen ekskursiolla (2012) Pulterit vierailivat 
Archesin kansallispuistossa tutkimassa hiekkakivikaaria (oik. ylh.). Espanjassa vuonna 2011 Pulterit kä
vivät mm. tarkastelemassa Ribadesellan länsijyrkänteillä jurakautisia dinosaurusten jalanjälkiä (kuva 
vas. alh.). Viimeisimmällä, Kittilän ekskursiolla (2022), Pulterit olivat yritysvierailulla Agnico Eagle Finland 
Kittilän kultakaivoksella, kuvassa (oik. alh.) nykyisten geologiopiskelijoiden lisäksi myös oppaina toimineita 
Pulterien alumneja. Kuvat: Pasi Eilu (vas. ylh.), Iina Kaivola (oik. ylh.), Mira Tammelin (vas. alh.) ja Pulterit 
2022 (oik.alh.).

Figur 2. Till Ålands Asterholms områdes geologi har Pulterit fått bekanta sig med redan från 1990talet: 
på bild (vän. upp.) i målet år 1997. På en exkursion till Förenta staterna (2012) besökte Pulterit Arches 
nationalpark och undersökte sandstensbågarna (hög. upp.). I Spanien 2011 var Pulterit bl.a. i Ribadesel
las västra branter och observera juraperiodiska dinosaurie fotspår (bild vän. upp.). Under den senaste, 
Kittilä exkursionen (2022), var Pulterit och besöka Kittiläs guldgruva, i bild (hög. ned.) finns nuvarande 
studeranden och Pulterits alumner som fungerade som guider. Bilderna: Pasi Eilu (vän. upp.), Iina Kaivola 
(hög. upp.), Mira Tammelin (vän. ned.) och Pulterit 2022 (hög. ned.).  
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Koulutuspolitiikan ja 
yhdenvertaisuuden edistäjinä

Tänä vuonna 2022 yhdistyksen toimintaa pyö-
rittää puheenjohtaja Kirsi Pääkkösen johdolla 
kymmenpäinen hallitus sekä toistakymmen-
tä toimihenkilöä niin Turun yliopiston kuin 
Åbo Akademin opiskelijoista. Hallituksen 
tehtävänä on varmistaa toiminnan toteutus 
ja jatkuvuus, sekä olla vastuussa yhdistyksen 
taloudesta ja muista hallinnollisista asioista. 

Alusta pitäen Pulterit ovat olleet ylioppi-
laselämässä mukana niin osakuntien luotta-
mustoimissa, tiedekunnan ainejärjestöjen 
kattojärjestössä kuin yliopistojen ylioppilas-
kunnissakin. Edunvalvonnan kannalta on 
hyvä asia, että Pultereiden ääni saadaan kuu-
luviin mahdollisimman montaa eri kautta. Tu-
run yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edus-
tajistossa Pultereita on ollut sekä varajäseninä 
että varsinaisina jäseninä. Veera Pajusesta tuli 
ensimmäinen Pulteri moniin vuosiin TYY:n 
(vuoden 2022) hallitukseen. 

Idag har Pulterit en medlem som student-
representant i fakultetsrådet för Fakulteten för 
Naturvetenskaper och Teknik på Åbo Akade-
mi. Emilia Mäkinen blev vald till medlem 
hösten 2021 och mandatperioden räcker i två 
år. Dessutom, är även Olav Eklund, professor 
i geologi och mineralogi på Åbo Akademi, en 
medlem i fakultetsrådet.

Yhteistyö Åbo Akademin ja Turun yliopis-
ton välillä on ollut tiivistä alusta alkaen. Lähei-
set välit molempien laitosten henkilökunnan 
kanssa edistävät opiskelijoiden opintoasioita ja 
madaltavat kynnystä lähestyä opintoihin liit-
tyvissä asioissa. Pultereiden palautelomakkeita 
ja -keskusteluja sekä koulutuspoliittisia tapah-
tumia järjestetään toimintakauden aikana ta-
saisesti. Näiden avulla mahdollistetaan jäseniä 
jakamaan opintoihin tai toimintaan liittyvät 
kehitysideat. 

Toiminnan kärkeen on noussut yhden-
vertaisuuden edistäminen, ja yhteiset uudet 
pelisäännöt kantavat järjestöä vahvasti eteen-

päin. Kaikessa toiminnassa tavoitteena on 
ottaa huomioon turvallisen tilan periaatteet, 
vähentää syrjintää ja lisätä yhdistyksen saavu-
tettavuutta. Yhdenvertaisuussuunnitelma vie 
tavoitetta eteenpäin ja lisäksi yhdistyksellä on 
kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa varmistamassa 
tavoitteiden toteutuminen.

Kohti työelämää

Åbo Akademissa voi opiskella kallioperä-
geologiaa ja mineralogiaa. Turun yliopiston 
kallioperägeologian osaston kylkeen kasvoi 
1960-luvun jälkipuoliskolla maaperägeolo-
gia. Opetus-, kurssi- ja tutkimustoiminnan 
monipuolistui ja nykyään Turusta valmistuu 
kallioperäpuolen, maaperägeologian, minera-
logian ja ympäristögeokemian ammattilaisia. 
Monipuolisuus on ollut aina Pultereiden valt-
tikortti työelämässä: niin nykyisiä kuin entisiä 
jäseniä löytyy eri työtehtävistä ympäri Suomea 
sekä maailmaa. 

Opiskelijoiden hyppy työelämään ei ole 
aina sujunut helposti. 2010-luvun puolessavä-
lissä työllisyystilanne oli niin huono, että moni 
opiskelija jäi usean vuoden ajan ilman kesätyö-
paikkaa. Myös viime vuosien koronapandemia 
vei harjoittelupaikkoja ja toi epävarmuutta 
monen opiskelijan työllistymiseen. Pulterei-
den toteuttamalla yritysyhteistyöllä on mer-
kitystä epävarmuuden hetkellä. Yhteistyöllä 
halutaan tarjota jäsenille mahdollisuus jo var-
haisessa vaiheessa tutustua tulevaisuuden työn-
antajiin sekä kaventaa kuilua opiskelijoiden ja 
työelämän välillä. Yhteistyötä on kehitetty 
valtavasti viimeisen vuoden aikana, minkä 
tärkeys on myös pandemian jälkeen korostu-
nut entisestään. Työ on kantanut hedelmää, ja 
viime huhtikuussa järjestettiin onnistuneesti 
ensimmäinen Geotalon firma- ja rekrypäivä 
yhteistyössä TY:n ja ÅA:n yksiköiden sekä 
Pultereiden kanssa. Tapahtumaan osallistui 
suuri määrä eri tahoja ja yrityksiä sekä Turun 
geologian opiskelijoita ja henkilökuntaa: lue 
tapahtumasta lisää Geologista 3/2022 (lähde-



169GEOLOGI 74 (2022)         169

luettelo: Skyttä ym. 2022). Yritysten edustajat 
voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä 
(pulterithal@utu.fi), jos osallistuminen tule-
viin yrityspäiviin tai yritysyhteistyö Pulterien 
kanssa herättää kiinnostusta! 

Alumni-iltoihin, kuten ÅA:n alumnien ja 
TY:n Kakoliittikillan työelämäseminaareihin, 
Pulterit osallistuu pari kertaa vuodessa. Tämän 
lisäksi yhdistyksen omaa alumnitoimintaa ke-
hitellään parhaillaan. Pulterit ovat perustaneet 
oman alumnisähköpostilistan ja kartoittavat 
alumnejaan! Jos haluat listalle, otathan yhteyt-
tä hallitukseen (pulterithal@utu.fi).

Peruspulterit ja perus Pulterit

Vuosien aikana tärkeäksi osaksi toiminnan jat-
kuvuutta on noussut jäsenistön ja aktiivisten 
toimijoiden kiitokset. Toimintakausien aikana 
toimijoille järjestetään kiitosiltoja ja muita vir-
kistäytymisiä, joilla halutaan kiittää aktiiveja 
panoksestaan yhdistystoiminnalle. 

Yksi perinteikkäimmistä huomionosoi-
tuksista on tiettävästi vuonna 1980 aloitettu 
Peruspulterin nimittäminen. Jo  1990-luvulla 
Peruspulterien kuvattiin olevan värikkäitä 
arki päivän sankareita, kivoja opiskelukaverei-
ta, jotka eivät ota elämää tai opiskelua liian 
vakavasti. Nykyisin ansio tunnustetaan äänes-
tyksellä jäsenelle, joka on osoittanut Pulterei-
den toiminnassa olevansa hyvän hengen luoja 
ja hyvä toveri kaikille. Peruspulteri saa rustata 
nimensä vuodesta 1996 lähtien kiertäneeseen 
kiertopalkintohattuun. Peruspulterin rinnalle 
nousi vuonna 2017 myös ensimmäisen vuo-
den opiskelijalle – TY:n piltille tai ÅA:n kel-
tanokalle (gulis) – jaettava Peruspiltti-palkinto. 

Vuodesta 2018 lähtien on jaettu yhdistyk-
sen ansiopinssejä järjestön tavoitteita edistä-
neille jäsenille. Tähän mennessä pinssejä on 
luovutettu 12. Tämän lisäksi tulevana syksynä 
tulee jaettavaksi uusi ansiomerkki, joka anne-
taan kiitoksena erityisen pitkäjänteisestä ja 
ansiokkaasta panoksesta yhdistyksen hyväksi. 
Korkein Pultereiden kunnianosoitus on edel-

leen yhdistyksen kunniajäsenyys, johon voi-
daan kutsua henkilö, joka on huomattavalla 
tavalla edistänyt geologian alan kehitystä tai 
on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen 
tarkoitusperien toteuttamiseksi. Ensimmäinen 
kunniajäsen professori Kaarlo (Kalle) Juhani 
Neuvonen nimitettiin vuonna 1968. Viimei-
simpiä kunniajäseniä ovat vuosijuhlilla nimite-
tyt emeritusprofessori Heikki Papunen (2015) 
sekä viime marraskuussa (2021) nimitetty Tu-
run yliopiston lehtori Timo Kilpeläinen. 

Geohuset

Mellan geologienheterna vid Åbo Akademi 
och Åbo Universitet har det alltid funnits 
mycket samarbete. Studerandena väljer kur-
ser över universitetsgränserna och personalen 
har många projekt och arbetsuppgifter tillsam-
mans. Redan i årtionden hade det varit tal om 
ett campus, där de båda enheterna kunde slå 
samman sina kunskaper. Detta förverkligades 
år 2016 i form av Geohuset, som ligger vid 
Åbo Domkyrkotorget (figur 3). Även ÅU:s 
arkeologer är stationerade i Geohuset.

Planeringen av Geohuset påbörjades un-
der våren 2015. Inför denna artikel har vi 
intervjuat Olav (Joffi) Eklund, som tidigare 
arbetat på ÅU och som idag är professor i geo-
logi och mineralogi på ÅA. Joffi var en stor 
motor för att få planeringen igång inför Geo-
huset då han känner till de båda universiteten 
väl. Han började modigt diskussionerna med 
insatsen “Det här gör vi!”. Fokuset var att få 
geologin i Åbo under samma tak, utan språk-
gränser, för att minska på kostnaderna för de 
båda enheterna och för att vidare effektivera 
samarbetet. Gemensamma laboratorier samt 
gemensam mikroskoperingssal och datasal är 
betydligt budget vänligare. Detta möjliggjorde 
även investeringar i ny laboratorieutrustning 
(resurser kom från båda universiteten). Redan 
under planeringen av Geohuset togs stude-
randena i beaktande. Personalen visste redan i 
förväg hur förflyttning från stora campus till 
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mindre utrymmen kan minska studerandes 
möjligheter för nätverkande sinsemellan. Då 
bestämdes det att fjärde våningen skall vara 
för studeranden, där de skall ha tillgång till ett 
bibliotek, sociala utrymmen samt utrymmen 
för föreningsverksamhet. Här integreras stude-
randen idag från de olika enheterna mycket ef-
fektivt, som främjar en bättre stämning i huset.

Invigningen av Geohuset skedde i novem-
ber år 2016. Till en början var det knepigt att 
klura ut hur praktiska saker skall integreras 
mellan två enheter. Idag hittar man varandra 
bra och laboratorierna fungerar smärtfritt. 
Då det handlar om två olika universitet, som 
skall fungera nästan som ett, är det omöjligt 
att undvika administrativa problem. Mycket 

arbete har det behövts för att förbättra läropla-
nerna och de tekniska funktionerna så att stu-
deranden från de bägge universiteten lätt kan 
välja kurser från bägge universiteten. Än idag 
uppstår det problem inom detta. Läroplanen 
för åren 2022–2024 har förbättrats markant 
och kursutbudet av geologikurser har blivit 
mycket större. 

Sören Fröjdö, ÅA:s laboratorieingenjör, 
och Arto Peltola, ÅU:s laboratorietekniker, 
gjorde ett gigantiskt arbete för planeringen 
och förverkligande av Geohusets olika speci-
alutrymmen. Dessa två har bland annat sett 
till att rummen där maskinerna ligger har allt 
från tillräckligt stor bärkraft i golvet till att det 
kommer vatten in och ut på rätta ställen. Det 
är våra laboratorier och deras utrustning, som 
gör Geohuset exceptionellt. Här finns möjlig-
heter till goda forskningsmöjligheter där hög-
klassiga analyser kan utföras idag. Läs mer om 
Geohuset i Geologi 3/2019 (se referenslista).

Pulterit 60+1 vuotta

Pultereiden pyöreitä vuosijuhlia jouduttiin 
lykkäämään koronapandemian vuoksi peräti 
kahdesti, ja epävarmuus juhlien onnistumi-
sesta jatkui ihan loppumetreille asti. Kun Pul-
terit pääsivät vaikean ajan jälkeen juhlimaan 
yhdistyksen taivalta, oli jälleennäkemisen rie-
mu unohtumaton. Kaikki odotus palkittiin, ja 
Pulterit 60+1 -vuosijuhlia juhlittiin onnistu-
neesti Turun Akatemiatalon juhlasalissa lau-
antaina 14.11.2021 (kuva 4). 

Vuosijuhlaan osallistui suuri joukko niin 
kunniavieraita, nykyisiä opiskelijoita, alumne-
ja, edustusvieraita, ystäväjärjestöjen edustajia 
kuin Geotalon henkilökuntaakin. Yhteensä 
osallistujia oli noin 170. Vuosijuhlissa vuosi-
juhlamarsalkan roolissa oli ÅA:n opiskelija 
Walter Strandell. Juhlien sujuvuutta varmisti-
vat myös illan isäntä Emil Andersson ja emän-
tä Kirsi Pääkkönen, tietenkin kaksikielisesti. 

Pulterit 60+1 -vuosijuhlien ohjelmaan 
kuului kutsuvierastilaisuudessa jaettavat ter-

Kuva 3. Geologian tuutoreita poseeraamassa Geo
talon (keltainen rakennus) edessä. Tuutorit ovat 
opiskelijoita, jotka ohjaavat ja opastavat opinto
jansa aloittavia opiskelijoita. Taustalla Turun Tuo
miokirkko. Kuva: Kirsi Pääkkönen. 

Figur 3. Geologi tutorer poserar utanför Geohuset 
(gula byggnaden). Tutorerna är studeranden, som 
vägleder och hjälper studeranden som börjar sina 
studier. I bakgrunden Åbo Domkyrka. Bild: Kirsi 
Pääkkönen.
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Kuva 4. Pulterit juhlimassa 60+1 vuotista taivaltaa n Turun Akatemiatalolla marraskuussa 2021. Profes
sori Olav Eklund vastasi juhlapuheesta (yllä). Mukana Pulterien puheenjohtajia (alla), vasemmalta oikealle: 
Maiju Määttä (2013), Lotta Nieminen (2014), Laura Puronaho (2016), Teppo Lindberg (2017), Fanny 
Makkonen (2018), Aleksei Myller (2019), Taavi Kivistö (2020), Veera Pajunen (2021) ja Kirsi Pääkkönen 
(2022). Kuvat: Kalle Hautamäki.

Figur 4. Pulterit firar sin 60+1 -års färd  i Åbo Akademihuset  i november 2021. Professor Olav Eklund 
ansvarade för högtidstalet (ovan). Med var Pulterits ordföranden (nedan), från vänster till höger: Maiju 
Määttä (2013), Lotta Nieminen (2014), Laura Puronaho (2016), Teppo Lindberg (2017), Fanny Makkonen 
(2018), Aleksei Myller (2019), Taavi Kivistö (2020), Veera Pajunen (2021) och Kirsi Pääkkönen (2022). 
Bilderna: Kalle Hautamäki.
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vehdykset järjestölle sekä pääjuhla. Juhlassa 
kuultiin vuoden 2021 puheenjohtaja Veera 
Pajusen ja varapuheenjohtaja Kirsi Pääkkö-
sen puheenjohtajien puhe, professori Olav 
Eklundin juhlapuhe (kuva 4) ja vuoden 2016 
puheenjohtajan, Laura Puronahon, puhe 
Pulterille. Tämän lisäksi juhlan kruunasivat 
pitkäaikaisen TY:n yliopistonlehtori Timo 
Kilpeläisen kunniajäseneksi nimeäminen, 
HybridiSpeksin bändin esitys sekä muut va-
paan sanan tervehdykset. Tanssiaiset päättivät 
iltajuhlan, jonka jälkeen kiirehdittiin yhteis-
kuljetuksilla salaiseen jatkopaikkaan. Akatee-
mista silliaamiaista vietettiin seuraavana aamu-
na Pultereille tuttuun tapaan paljun, saunan 
ja hyvän ruuan merkeissä. Juhlaviikonlopussa 
oli silminnähtävissä osallistujien riemu ja aito 
pulterihenki, ja juhlaväki jäi odottamaan in-
nolla seuraavan kerran vuonna 2025 järjestet-
täviä vuosijuhlia. Yhdistys kun viettää vuosi-
juhliaan vain viiden vuoden välein. 

Pultereiden muutoksen tuulet

Pultereiden erityisominaisuus on alusta asti ol-
lut järjestön kaksikielisyys. Kaksikielisyys on 
tuonut omat haasteensa ja vaatinut kärsivälli-
syyttä sekä tietoisuutta, jotta toiminta saadaan 
mukautettua sellaiseksi, että jokaisen jäsenen 
on helppo sulautua mukaan kielestä riippu-
matta. Pultereiden kivinen perusta on kuiten-
kin vankka, ja yhteistyötä kahden yliopiston 
välillä on rakennettu jo monta vuosikymmen-
tä. Yhteiseen Geotaloon muuttaminen on 
onnistunut rikkomaan kielirajoja ja lisännyt 
yliopistojen välistä yhteishenkeä entisestään 
(kuva 3). Tiedotusta toteutetaan kahdella kie-
lellä ja yhdenvertaisuuteen sekä saavutettavuu-
teen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Jo 
1980-luvulla kaikkien jäsenten aktivoiminen 
toimintaan mukaan on ajoittain ollut vaikeaa, 
ja sitä se on tänäkin päivänä. Jäsenistön ak-
tiivisuus on rakoillut, ja tällä hetkellä koro-
nan jälkeiset yhdistyksen suurimmat haasteet 
tuntuvat olevan tapahtumien jäsenkato sekä 
perinteiden säilyminen pitkän etäajan jälkeen.

Pulterit elävät muutoksen aikaa. Viimei-
sen viiden vuoden aikana on vanha logo otettu 
käyttöön, luotu uusi yhdistyksen jäsennauha 
sekä kaksi ansiomerkkiä, kasvatettu järjestön 
näkyvyyttä yhdistyksen ulkopuolelle ja lisätty 
yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Harmaita 
haalareita näkyy Turun opiskelijaelämässä yhä 
enemmän, kun Pulterien jäsenmäärä kasvaa 
vuosittain. Yhdistyksen näkyvyys on lisään-
tynyt, mutta lisäksi koulutuspoliittiset asiat 
ja yhdenvertaisuus ovat nousseet entistä tär-
keämmäksi osaksi nykyistä toimintaa. Muu-
toksen tuulia on siis havaittavissa, kun moni 
perinteinen tapahtuma on muuttanut muo-
toaan sopiakseen yhdistyksen arvoihin ja aja-
tusmaailmaan. Yhdistystoiminnassa mitkään 
muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä, 
ja uudet sukupolvet joutuvat ottamaan vuo-
rollaan vetovastuun Pultereiden toiminnan 
jatkuvuudesta, kehittämisestä ja yhteishengen 
säilyttämisestä. 

KIRSI PÄÄKKÖNEN 
(kirsi.t.paakkonen@utu.fi)

TAAVI KIVISTÖ
(taavi.m.kivisto@utu.fi)

EMILIA MÄKINEN
(emilia.l.makinen@abo.fi)

Kirsi Pääkkönen on yhdistyksen puheenjohtaja 2022. 
Taavi Kivistö oli Pulterien puheenjohtaja 2020. 
Emilia Mäkinen on hallituksen jäsen 2022.
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Summary
Pulterit – 62 years supporting the geology 
students of Turku

Pulterit was founded on 12th of October 
in 1960 by the geology students of the Åbo 
Akademi University and the University of Tur-
ku. Today, Pulterit has over 180 active mem-
bers. Because of the vast number of “Pulterit”, 
we are certainly seen and heard around Turku. 
The main goal of Pulterit is to promote the 
interests of its members and arrange various 
activities to support their studies. We are a bi-
lingual association, and we use both Finnish 
and Swedish in our activities. Our activities 

consist of excursions, sports, information dis-
semination, publishing Iskos magazine, game 
and movie nights, collaboration with other 
associations, seminars, alumni activities and 
other social events (Figs. 1 & 2).

We managed to celebrate the 60+1st anni-
versary of Pulterit in 2021 after a long time of 
uncertainty. There were over 170 guests in to-
tal, and the event was unforgettable with great 
speeches, performances, dances and food (Fig. 
4). We will be looking forward to celebrating 
the next anniversary in 2025.

More information about Pulterit: 
https://www.pulterit.utu.fi/en/ 

Jurassic ry: alumnitoimintaa Turun yliopiston geologeille

RIKU AHO

Vuonna 2019 kourallinen tuoreita alumneja 
perusti Turun yliopiston bio- ja geotieteiden 
alumniyhdistys Jurassic ry:n. Yhdistys pyrkii 
aktiivisesti tukemaan aloilta valmistuneiden 
henkilöiden mahdollisuuksia tavata toisiaan 
sekä parantamaan sidettä valmistuneiden ja 
opiskelijoiden välillä. 

Jurassic ry perustettiin juuri ennen  
covid-19-pandemiaa ja alun perin suunnitel-
lun toiminnan käyntiin saattaminen onkin 
ollut haastavaa. Tämä hetki ja tulevaisuus 
näyttävät kuitenkin paljon valoisammilta, ja 
yhdistys pääsee toivon mukaan pian järjestä-
mään enemmän erilaisia tapahtumia jäsenil-
leen sekä edustamiensa alojen opiskelijoille. 
Suunnitelmissa on merkittävä lisäys sekä 
toiminnan kehittämiseen että järjestettävien 
tapahtumien lukumäärään.

Yhdistys haluaakin nyt toivottaa kaikki 
alumnitapahtumista tai niiden järjestämises-
tä kiinnostuneet mukaan toimintaan – ikään 
tai ammatilliseen osaamistasoon katsomatta. 
Joukkoon toivotaan lisää sekä tavallisia alum-
ni- ja opiskelijajäseniä että toiminnan järjes-

tämisestä kiinnostuneita ihmisiä hallitus- ja 
toimikuntatehtäviin.

Mukaan pääsee helposti, ja vain nimel-
lisellä hinnalla. Kiinnostuneiden toivotaan 
käyvän lukemassa lisää nettisivuiltam-
me: https://synapsi.utu.fi/jurassic-ry/!

Kaikille Turun yliopiston geologian osas-
tolta valmistuneille ja valmistumista odotta-
ville, hyvää loppusyksyä toivottaen ja mukavia 
jälleennäkemisiä odottaen.

FM RIKU AHO
(riku.aho@palsatech.fi)

Kirjoittaja edustaa Jurassic ry:n hallituksen geologi-
jaostoa.

Summary
Jurassic ry: alumni activities for Turku 
University geologists
Jurassic ry is a bio- and geosciences alumni 
association of the University of  Turku, 
founded in 2019. The association actively 
strives to support opportunities for graduated 
people to meet each other, and to improve the 
bond between graduates and students. 

https://synapsi.utu.fi/jurassic-ry/
mailto:riku.aho@palsatech.fi

