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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. 
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