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Yleistä
Juuso Ilomäki

Vuosi 2006 oli kaikin puolin melko rutiininomainen Fyysikkokillalle. Jonkin verran
leimaa vuodelle antoi muun muassa koko vuoden kestänyt Fyysikkokilta60
projekti jonka tarkoituksena oli valmistella tulevaa 60-vuotisjuhlavuotta. Tätä
projektia veti (ja vetää edelleen tulevana juhlavuotena) erittäin ansiokkaasti
FK60-toimikunnan pääsihteeri Mauno Taajamaa. Hänelle kuuluu suuri kiitos
kaikesta mitä juhlavuoteen liittyen tulee tapahtumaan. Mitenkään ei tietenkään
pidä unohtaa muutakaan toimikuntaa, vuoden 2007 raatia tai muita mukaan
tempautuvia aktiiveja.
Syksyllä 2006 saatiin vihdoinkin hankittua killan laulukirjasta Fiisuista uusi
(kolmas) painos, jonka taittamisesta vastasivat vuoden 2004 lukkarit Pauli
Immonen ja Tommi Ekholm. Muuten Fiisujen hankkimisesta vastasivat
puheenjohtaja Juuso Ilomäki ja yrityssuhdevastaava Niklas Tapola. Kiittää sopii
myös alkuperäistä painopaikkojen kilpailuttamisen tehnyttä Susanna Junnilaa
sekä kaikkia oikolukemiseen osallistuneita, muun muassa vuoden 2006
lukkareita Aki Vähää ja Tomi Pieviläistä.
Myös toinen jonkin asteinen
ikuisuusprojekti eli kiltalehti Kvantin elvyttäminen saatiin ainakin jollain asteella
toteutumaan, kun kesällä 2006 tehtävään saatiin vihdoin uusi innostunut
päätoimittaja Antti Huhtala.
Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana erittäin paljon. Jälkikäteen mietittynä ehkä
hiukan liikaakin, koska tapahtumien paljous alkoi jo näkyä osallistujamäärissä.
Kukaan ei jaksa koko vuotta parin tapahtuman viikkovauhdilla, varsinkaan raati.
Tapahtumien liikatarjonta lienee kuitenkin jonkinlainen positiivinen ongelma.
Osiltaan tapahtumien paljous selittyy myös muutamalla raadin työtaakkaa
keventäneellä aktiivisella toimarilla. Innokas isoneuvosto järjesti vuoden aikana
useampiakin kisailuhenkisiä tapahtumia Jaana Vapaavuoren johdolla. Lisäksi
kulttuurivastaava Tomi Pieviläinen järjesteli niin ikään varsin itsenäisesti erilaisia
kulttuuritapahtumia ja ilmoittelipa liikuntavastaava Janne Räsänenkin killan
urheiluseura FK Kohellusta milloin minnekin pelailemaan. Vuoden tapahtumat
ovat tarkemmin lueteltuna toimintakertomuksen loppupuolella.
Fyysikkokillassa on viime vuosina vallinnut eräänlainen talkookulttuuri. Tämä on
kenties peruja 2000-luvun alkupuolen tappiollisesta kopiokonesopimuksesta.
Rahaa ansaittiin tänäkin vuonna järjestämällä Tupsahdus-sitsit sekä kesällä
eräät häätalkoot. Molempien järjestelyistä kiitokset kuuluvat paljolti isäntä Mikko
Loimulalle. Lisäksi eräänlaisina talkoina järjestettiin vuosien 1981 ja 1986
fuksikursseille saunaillat.
Vuoden alussa varauduttiin siihen, että kiltahuone muuttaisi vuoden 2006 aikana
alustavasti konetalon päädystä varattuun tilaan. Muutto kuitenkin toteutuu näillä
näkymin aikaisintaan kesällä 2007. Kiltahuoneen muuttoa hoitamaan perustettiin
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aivan vuoden lopussa kiltahuonetoimikunta, jota vetämään valittiin Lauri
Neuvonen.
Vuonna 2006 killan oltermannina toimi Timo Eirola ja kiltakummina Emmi
Turanlahti Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TKY) hallituksesta. Killan
hopeisia ansiomerkkejä jaettiin vuonna 2006 3 kappaletta: Klausveikko
Oinoselle, Antero Kuuselle ja Mikko Rummukaiselle.
Toimintasuunnitelmassa sanottiin: ”Raati pyrkii omalla toiminnallaan pitämään
yllä ja edistämään teekkarihenkeä Fyysikkokillassa. Tärkeimpänä tässä on
perinteisten tapahtumien huolellinen järjestäminen ja hauskanpito. Raati pyrkii
säteilemään tekemiseniloaan, jotta seuraavassa vaalikokouksessa raatiin
halukkaiden määrä olisi silminnähtävästi suurempi. Samalla pyritään
kohottamaan Fyysikkokillan profiilia kiltalaisten ja kaikkien teekkarien
keskuudessa.”Nähdäkseni tämä on asia, jossa onnistuttiin erinomaisen hyvin.
Anno domini 2006 killassa vallitsi rempseä tekemisen meininki. Mitä ilmeisimmin
ainakin raatilaiset onnistuivat omalta osaltaan edustamaan kiltaa positiivisesti
esimerkiksi TKY:n toimikunnissa. Myös killan sisällä mielenkiinto kiltaaktiivisuuteen oli varsin hyvällä tolalla vuoden loppupuolella mikä voitiin nähdä
esimerkiksi vaalikokouksessa raatiin halukkaiden määrästä.
Oman osuuteni lopuksi haluan vielä nimetä puheenjohtajavalan minulle suomin
valtuuksin NHL-tyyliin killan MVP:n eli most valuable playerin. MVP:n valinta
tuntuu jopa hieman epäreilulta kun koko raati on toiminut niin mahtavasti koko
vuoden ajan. Moni muu ansaitsisi tämän kunnian yhtä lailla. Vuoden 2006 best
safer ja most valuable player on kuitenkin yrityssuhdevastaava Niklas Tapola
jonka vastuulle tai vähintäänkin vastuualuetta sivuten lankesi vuoden aikana
useampiakin suuria tai keskisuuria projekteja: puolipitkä, fuksiexcu, fysikalen,
ruotsalaisten vieraiden isännöintiä wappuna, fuksien haalarihankinnan
organisointia jne. Tämän lisäksi ja tästä huolimatta Niklaksella kuitenkin riitti
aikaa järjestää lukemattomia yhden illan yritysvierailuja, organisoida sponsorien
saamista sinne sun tänne, ottaa aktiivisesti osaa niin killan omiin, kuin muihinkin
tapahtumiin ja vieläpä tehdä tämä kaikki jonkunlainen pilke silmäkulmassa.
Samainen pieni pilke silmäkulmassa oli kuitenkin koko vuoden 2006 raadilla.
Sisäjaos
Mikko Loimula, Petri Heikkinen, Otto Vehviläinen

Kuluneen vuoden aikana tapahtumissa pystyttiin tarjoamaan hyvää ja
monipuolista ruokaa. Juomavalikoima pysyi laajana edellisen vuoden tapaan.
Kevään aikana suunniteltu vastuunjako hovimestareille ei kuitenkaan onnistunut
halutulla tavalla - pienemmän luokan tapahtumiin työavun saaminen oli melko
vaikeaa. Hovimestareita olisi täytynyt pyytää avuksi aktiivisemmin. Sen sijaan
syksyllä uusien innokkaiden hovimestareiden myötä tilanne parani
huomattavasti, mutta siitäkin huolimatta ongelmaksi muodostui riittävän
apuvoiman saaminen sitsien järkkäilyyn, jolloin raati joutui useimmiten
työvastuuseen.
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Suurimmat tapahtumat kevään aikana olivat Fuusio, Wappu sekä talkootyöllä
järjestetty Tupsahduksen karonkka. Kesäsitsien lisäksi kesän aikana järjestettiin
niinikään talkootyönä eräiden häiden juhlaosuus. Syksyllä eniten työllistäneet
tapahtumat olivat Kiljava, Fysikalen ja vanhempainsitsit. Lisäksi Maltain
Ritarikunta järjesti teekkarikulttuurisitsit ja muutenkin yhteistyö MaltRk:n kanssa
toimi mainiosti. Vuoden aikana järjestettiin tietenkin myös lukuisia pienempiä
tapahtumia, osa yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Mainittakoon näistä
vuoden lopussa yhdessä Tietokillan kanssa järjestetyt, jo perinteeksi
muodostuneet, sisäjaoksen vaihtositsit vanhoille ja uusille sisisläisille.
Kulttuurin saralla vuoden aikana järjestettiin useita teatteriexcuja sekä yksi
leffamaraton. Liikuntapuolella FK Kohellus osallistui TKY:n palloilusarjoihin.
Liikunta- ja kulttuurivastaavat hoitivat hommiaan hyvin itsenäisesti. Lisäksi kesän
aikana pelattiin kerran viikossa ultimatea kopedalaisten kanssa Hietsussa.
Astiastoa laajennettin vuoden aikana. Osallistuimme myöskin TKY:n Isännistön
ja Emännistön toimintaan. Toimintasuunnitelmassa mainittu keväinen
tapahtumaideointikilpailu ei kerännyt lainkaan osanottoa.
Kaikenkaikkiaan vuoden aikana sisäjaos saavutti konkreettisia tuloksia ja isännät
onnistuivat ajoittain myös rentoutumaan vapaa-ajallaan.

Opintojaos
Kaisa Pohjonen

Opintojaoksen vuoteen kuului varsin perinteisiä asioita. Keväällä järjestettiin
erikoistyösauna,
proffasauna
ja
avoimien
ovien
päivänä
abi-info.
Erikoistyösaunassa
oli
opiskelijoita
kertomassa
edellisten
kesien
kesätyökokemuksistaan niin osaston labroissa kuin yritysmaailmassakin ja
mahdollisuuksista tehdä erikoistyö em. paikoissa. Paikalla oli sekä puhujia että
osallistujia varsin kiitettävästi. Proffasauna sen sijaan kärsi niin proffien kuin
osallistujienkin puutteesta. Proffasaunan konsepti todettiin kaipaavan
kehittämistä ja tarkentamista.
Sekä kevään että syksyn abi-infot hoituivat innokkaiden abi-infovastaavien
johdolla hienosti. Koulun abi-infon henkilökunta kiinnostuivat fyysikoiden
nestetyppisorbetin tekemisestä siinä määrin, että killan abi-infovastaavat
pääsivät esiintymään niin televisiossa kuin ala-asteelaisille suunnatun Tämä
toimii! -kilpailun finaalissa Dipolissa. Killan piirissä tosin heräsi keskustelua
nestetyppisorbetin terveellisyydestä.
Syksyllä osasto järjesti pääaineinfon perinteiseen tyyliin. Lisäksi osaston uusi
opintoneuvoja (Klausveikko Oinonen) järjesti killan sisäjaoksen avustuksella
tiedepäivän, jonka yksi funktio oli osaltaan helpottaa tupsujen pääainevalintoja.
Päivä alkoi vanhojen, jo työelämässä vaikuttavien fyysikoiden esitelmillä fysiikan
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talolla ja jatkui sen jälkeen Otarannan saunalla, missä jatko-opiskelijat kertoivat
omia näkemyksiään eri aloista. Tapahtuma keräsi sekä osallistujia että kiitoksia.
Sähköistä tenttikokoelmaa päivitettiin skannaamalla aimo pino tenttejä. Muu
sähköisen kokoelman kehitys oli jäissä, sillä opintoneuvostossa (entinen
kiltatyöryhmä eli kiltojen opintovastaavien foorumi) keskusteltiin paljon kaikkien
kiltojen yhteisen tenttikokoelman rakentamisesta. Sitä ei kuitenkaan ainakaan
kuluneen vuoden aikana saatu aikaiseksi muun muassa lakiteknisten asioiden
tarkistamisen takia. Paperinen tenttikokoelma järjestettiin kesän aikana siihen
pisteeseen, että vain uudet, nykyisten kurssikoodien ja -nimien mukaiset
nimilaput puuttuvat.
Varjo-opinto-opasta pyrittiin koko vuoden ajan siirtämään wiki-muotoiseksi, jolloin
sen päivittäminen olisi rutkasti helpompaa. Lopulta aikaiseksi saatiin kuitenkin
lähinnä keskustelua, saako uudessa otaxissa ajaa wikiä vaiko ei.
Osastoneuvoston kokouksia ennen kokoonnuttiin halopedien kanssa
vaihtelevalla menestyksellä. Alkusyksystä haloped-tilanne näytti huolestuttavalta,
kun halopedeistä yksi siirtyi konsulttielämään, yksi osaston opintoneuvojaksi,
yhdellä muuten loppui kiinnostus ja opintovastaavakin vaihtoi osastoa. Kokoukset
saatiin kuitenkin hoidettua kunnialla.
Opiskelijaedustajia oli lisäksi syksyllä toimintaan palanneessa koulutuksen
kehitys- ja arviointityöryhmässä (KOKA), jossa käsiteltiin muun muassa kurssien
palautejärjestelmiä ja -ryhmiä, sekä informaatiotekniikan osastoryhmän
tieteellisessä neuvostossa.

Infojaos
Lauri Neuvonen, Sini Suuronen

Tiedottamisen ja
seuraavaa:

mainostamisen lisäksi

tapahtui Ilomäen vuonna 2006

Vuoden alussa käytiin keskustelua sähköpostilistoista, pohjalla tiedottajan
ehdotus perustaa kolme uutta sähköpostilistaa käsittelemään ura-, hupi- ja
opintoasioita. Lopulta kyseiset listat perustettiin, vaikka sekä perustamista
vastaan että perustamisen puolesta tulikin perusteluja. Päällimmäisenä huolena
tuntui olevan nyyssien käytön väheneminen, jota pyrittiin estämään fuksien
informoimisella sekä tiedotteiden ja mainosten kattavalla lähettämisellä
nyysseihin. Vuosikurssilistojen (varsinkin 3-n) tarpeellisuutta pohdittiin ja todettiin
että niillä on pieni mutta tärkeä tehtävä eri opintojen vaiheissa olevien
opiskelijoiden informoimisessa varsinkin osaston kannalta.
Nettisivuille ei tehty isoja muutoksia: www-operaattori kuitenkin hieman järjesteli
otaxin sekamelskaa. Nettisivut säilyivät edelleen ensisijaisena tiedotuslähteenä,
joskin nyyssit olivat käytännössä jopa aktiivisempi kanava. Ulkojaoksen kanssa
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pyrittiin luomaan yritys- ja abi-info -sivut, jotka saatiinkin lähes valmiiksi. Ainoa
mitä puuttuu on ulkojaoksen tekstit sivuille.
Kvantti saatiin vihdoin puserretua valmiiksi syksyllä: samoin Kvantin webbisivut
saatiin jälleen toimintaan. Kvantin ilmestymistahti on vieläkin hieman hidas.
Killalta puuttuu edelleen helposti käytettävä netti-ilmokoneen pohja /
luontiohjelmisto. Tätä kehitettiin tänäkin vuonna sekä Otto Vehviläisen että wwwoperaattorin toimesta. Ensimmäinen ei toiminut otaxissa ja toista on "maallikon"
vaikea käyttää, joten kehitettävää löytyy edelleen.
Lisäksi tiedottaja on tilannut killalle killan logolla varustetut taskumatit, toiminut
TKY:n
viestintätoimikunnassa
sekä
killan
epävirallisen
taklausohjesääntökomitean jäsenenä.

Ulkojaos
Niklas Tapola

Ulkojaoksen vuosi lähti liikkeelle toimihenkilöiden rekrytoinnilla ja sidosryhmien
tapaamisella. Toimareita saatiin paljon mutta tämän lauman aktivoinnissa
epäonnistuttiin
pahoin
ulkojaoksen
ollessa
pitkälti
yhden
miehen
temmellyskenttä.
Toimintasuunnitelmassa määriteltiin jaoksen tavoitteeksi korostaa toiminnassaan
asiapitoisuutta aikaisempia vuosia enemmän. Tästä periaatteesta lipsuttiin
kuitenkin toistuvasti ja siitä luovuttiin lopullisesti puolipitkän ensimmäisessä
excukohtessa. Kantavaksi teemaksi muodostuikin teekkareihin kohdistuvien
ennakkoluulojen ja stereotypioiden vahvistaminen.
Yrityssuhteissa jatkettiin vuoden 2005 hengessä tukevan pohjan rakentamista ja
dokumentointia. Yritysvierailuja järjestettiin miesmuistiin eniten ja niitä alettiin
profiloida selvemmin jollekin tietylle vuosikurssille. Perinteisten yhteistyötahojen
McKinseyn, Innofactorin ja Fortum Nuclear Servicen lisäksi luotiin kontakteja
mm. Fortumin muihin tulosyksiköihin ja Boston Consulting Groupiin, joka oli myös
tervehtimässä fukseja 1.9. mansikoiden ja skumppapullojen kanssa.
Puolipitkä suuntautui menneenä vuonna yhden yön mittaisena Tampereelle
Metso Automationin, Lentotekniikkalaitoksen ja Hiukkasen vieraaksi. Suomen
curling-menestyksen innoittamana näin lyhyeksi jäänyt excursio nimettiin
määrämittaiseksi. Tämän lisäksi excursio siirrettiin "perinteiseltä" paikaltaan
laskiaistiistain jälkeisestä aamusta pääsiäisen piina(/loma)viikolle. Exculle
ilmoittautui 34. Ainoat miestappiot koettiin Otaniemestä lähdettäessä, kun 3
ilmoittautunutta perui osallistumisensa.
Huhtikuun viimeisellä viikolla saapui vieraaksemme 11 teekkaria Lundista.
Export-oluen siivittämänä vieraidemme mopot keulivat lähes yhtämittaisesti. On
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suoranainen ihme, että viikosta selvittiin vain mustelmilla ja yhdellä murtuneella
jalalla. Eli hauskaa oli ja ensi vuonna otetaan uudestaan.
KTH:n fysiikan opiskelijoiden Fysikalen-speksin isännöintiä varten perustettiin
keväällä kahdeksanhenkinen Fysikalen-toimikunta. Toimikunta hoiti hommansa
hieman turhankin omatoimisesti raadin ollessa turhan epätietoinen järjestelyistä
ja postilaatikkoon tulleista laskuista. Lähes kaikki toimikunnan työ tapahtui
viimetipassa
syyslukukauden
aikana.
Fysikalen-perinteen
mielekkyys
kontaktimuotona tukholmalaisiin fyysikoihin kyseenalaistettiin vuoden aikana
monesti. Ruotsinkielisen speksin tuominen maahan on työlästä ja killan
mittakaavassa iso taloudellinen riski. Toimintasuunnitelmassa mainittu
lipunmyynnin ja mainostamisen panostaminen ei toteutunut.
Haalareiden hankinta järjestettiin toisena vuonna peräkkäin haalaritoimikunnan
avulla. Mukana oli tällä kertaa yhdeksän fuksia. Tällä kertaa ei päästy
edellisvuoden kaltaiseen menestykseen mainosmyynnissä mutta toimikunta
osoittautui kuitenkin vanhaa käytäntöä paremmaksi rahanhankinnan ja fuksien
kiltaan sopeuttamisen kannalta. Toimikunnan luomista suositellaan jatkossakin.
Perinteiden ylläpitämisen lisäksi vuoden aikana luotiin myös uutta. Kevättalvella
2006 tehtiin liuta uusia sähköpostilistoja, koska oltiin havaittu, että nuoremmat
opiskelijapolvet eivät käytä nyyssejä aktiivisesti. Yksi luoduista listoista oli fk-ura,
jonka tarkoituksena on levittää informaatiota jäsenilleen killan excursioista ja
yrityssuhdevastaavan tietoon tulleista työmahdollisuuksista. Listaa luotaessa
luvattiin, että sähköposteja pyritään lähettämään korkeintaan kerran
kuukaudessa ja että Urapalvelun viestejä ei forwardoitaisi. Listan viestit
lähetetään sellaisenaan nyysseihin. Vuoden aikana listalle liittyi hieman yli 80
kiltalaista.
Toimintasuunnitelmassa luvattu killan kotisivujen info-osio abeille ja muille
kiinnostuneille jäi toteuttamatta, koska sitä ei ehditty tehdä kevään aikana ja
syksyllä se hautautui muiden asioiden alle.
Kaikkiaan vuodesta jäi toimijoille läjäpäin hyviä muistoja ja onnistumisen
elämyksiä. Killan näkökulmasta saatiin elvytettyä yritysvierailu- ja excuperinteitä
sekä suhteita fyysikkoyrityksiin ja muihin saman alan opiskelijoihin
lähiyliopistoissa. Eräänlaisena mittarina ulkojaoksen (epä)onnistumisesta voisi
pitää myös vaalikokousta ja ehdokkaiden määrää ulkojaokseen: kaksi
yrityssuhdevastaavaksi ja kolme ulkovastaavaksi.

Fuksijaos
Janne Mäkivirta

Vuosi 2006 lähti innolla ja vauhdilla liikkeelle: ISOneuwosto oli täynnä ideoita, ja
uusi kapteenikin oli täynnä intoa. Tammifukseille järjestettiin oma
vastaanottotilaisuus, ja yleisemmin vuosi potkaistiin käyntiin heti lukukauden
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alussa ISOneuwoston järjestämissä loisteliaissa ja menestyksekkäissä kauden
avajaisissa.
Helmikuussa perinteinen lumisota taisteltiin kunniakkaasti katkeraan loppuun
saakka, ja seuraavana isompana etappina olikin sitten jo uusien ISOhenkilöiden
rekrytointi, jossa lopulta onnistuttiin erittäin hyvin.
Kevätkausi huipentui perinteikkäisiin walpurin päivän riemujuhliin, joissa syntyi
kiitettävän moni uusi teekkari.
Alkukesä kului fuksiaapista tehdessä, ja lopputulokseen voi yhä olla erittäin
tyytyväinen. Loppukesä kuluikin sitten perinteisesti suunnittelutyötä tehden ja
ennen kaikkea syksyn alkamista odotellessa. Kesän aikana myös yritettiin tehdä
nettikysely tuleville opiskelijoille, mutta se ei valitettavasti yltänyt tavoiteltuun
vastausprosenttiin.
Jaoksen syksy alkoi 27.8. pidetyllä ISOneuwoston vaihdolla ja jatkui fuksien
tulopäivää edeltäneellä ISOsaunalla, mutta kunnolla vauhtiin päästiin
luonnollisesti vasta uusien fuksien saapuessa syyskuun ensimmäisenä. Tällä
kertaa ensimmäinen päivä järjestettiin tavanomaisuudesta poikkeavalla tavalla:
päivän ohjelma pidettiin kokonaan Otaniemessä ja Kiljavalle lähdettiin vasta
maanantaina 4.9.
Kiljavalle lähti mukaan kuitenkin lähes kaikki fuksit, ja he myös tuntuivat viihtyvän
tapahtumassa, joten hieman epäsuotuisasta koulunalkamispäivästä huolimatta
syksy lähti toivotulla tavalla liikkeelle.
Seuraava merkittävä etappi oli teekkarikulttuuri-ilta, jossa fuksit pääsivät
tutustumaan teekkarikulttuurin lisäksi myös kampuksellamme tehtävään
tieteeseen, sillä saimme jälleen järjestymään vierailun Triga-tutkimusreaktorille.
Syksyllä pidettiin myös perinteikkäät vanhempainsitsit, mutta siitäkin huolimatta,
että fuksit olivat innokkaita, loistivat vanhemmat tieteenharjoittajat poissaolollaan.
Onneksi suurin osa sitsivieraista tuntui tästä huolimatta viihtyvän, ja väkeä riitti
vielä täyttämään jatkopaikkana toimineen OK20:n pienen puolen.
Syksyn lopuksi lakin saannista kiinnostuneille inttiin lähdössä olleille fukseille
pidettiin omat laulu- ja kypsyyskokeet, mutta yleinen fuksipalautekysely jäi
pitämättä.
Syksyn aikana myös aktivoitiin fukseja itsenäiseen toimintaan, ja fukseista
muodostetut toimikunnat olivatkin erittäin tehokkaita. Lisäksi koko syksyn ajan
monin tavoin valmistauduttiin killan tulevaan juhlavuoteen.
Uusi kevät alkoi jälleen ISOneuwoston suosiollisella avustuksella, ja lumisotakin
sujui tällä kertaa onnekkaasti. Lisäksi virkaansa jo vihitty uusi, nuori ja innokas
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kapteenimme vaikuttaa erittäin kyvykkäältä, joten vanha ja väsynyt fuksigabriel
voi hyvillä mielin keskittyä seuraamaan omien fuksiensa potentiaalisesti
viimeisten kuukausien edesottamuksia tietäen, että fuksijaoksen toiminta pysyy
hyvissä käsissä.
ISOneuwosto otti viime vuonna melko toiminnallisen roolin: tapahtumia
järjestettiin jopa enemmän kuin mihin potentiaalisilla osanottajilla riitti intoa.
ISOneuwoston tiedonvälityksellisessä roolissa sen sijaan oli syyskaudella
hieman toivomisen varaa, mutta ISOneuwosto osoitti silti olevansa erittäin
tarpeellinen.
Muilta osin yhteistyö TKY:n toimikuntien ja muiden kiltojen välillä toimi yhtä hyvin
kuin ennenkin. Myös fuksijaoksen ja killan muiden jaosten välinen yhteistyö toimi;
ainoaksi keskenjääneeksi yhteiseksi tehtäväksi jäi hyvin hommansa hoitaneen
haalaritoimikunnan palkitseminen.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2006 onnistui perin tyydyttävästi: fuksien toiminta on ollut
kiitettävän itsenäistä ja innostunutta, perinteistä ei ole tarvinnut tinkiä, ja
muutoinkin jaoksen tärkeimmät tavoitteet on saavutettu. Fukseja on tuettu niin
opintoasioissa kuin vapaa-ajanvietto-ongelmien ratkaisemisessakin. Järjestetyt
tapahtumat ovat tutustuttaneet fukseja paitsi omaan kiltaamme ja
teekkarikulttuurin moniin eri ilmenemismuotoihin, myös uusiin ihmisiin sekä
ylioppilaskuntamme suomiin moninaisiin mahdollisuuksiin. Sen sijaan tiedotus on
toisinaan jättänyt toivomisen varaa, mutta onneksi nyt alkaneella uudella
kaudella sekin näyttää toimivan hyvin.

Vuoden 2006 tapahtumakalenteri
Vuoden 2006 aikana järjestettiin pitkälti yli 50 tapahtumaa laskutavasta
riippumatta. Tarkan määrän kertominen on hankalaa koska joissain tapauksissa
on hankala vetää raja sille, mikä on killan tapahtuma ja mikä ei. Joka
tapauksessa - kuten aiemminkin tuli ilmi - tapahtumia oli kenties hieman liikaakin.
Alla on lueteltu lähestulkoon kaikki edes jotenkin kiltaa liippaavat tapahtumat ja
kommentoitu joitakin enemmän tai vähemmän satunnaisia valintoja. Listaan ei
ole merkitty esimerkiksi satunnaisia hallituskahvitteluja Kopedan tai muiden
kiltojen kanssa, yhteislähtöjä teekkarispeksiin tai muita kovin kauas
määritelmästä ”killan kiltalaisille järjestämä tapahtuma”meneviä judansseja.
Kevät
•

11.1. Fuksien vastaanotto @ Gorsu
Todella pienen skaalan ”minikiljava”eli keväällä saapuvien fuksien
toivottaminen tervetulleeksi kiltaan. Fukseja tuli vajaat 10. Lisäksi paikalla
olivat raati ja ne fuksiryhmät joihin tulokkaat sijoitettiin. Ihan ok saunailta.
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19.1. Kauden avajaiset @ Rantsu
Isoneuwoston järjestämä spektaakkeli hawaiji-teemalla. Väkeä oli todella
paljon ja puitteet mahtavat. Tunnelma oli katossa.
24.1. Opintosauna @ OK20 iso (sauna puoliksi TIK:n kanssa)
Vähäisestä mainostuksesta huolimatta paikalla oli kohtuullisesti porukkaa.
Opintovastaavan sanoin tapahtuma oli ”hillittömän kuiva”.
26.1. TKK:n avoimet ovet
Eli kevään abi-info. Ständi sai kiitoksia osaston suunnalta. Tuleviin abiinfoihin yritetään kehittää hienompia demolaitteita.
31.1. Mäenlasku FK + 3 muuta (Rantsujatkot)
Mäkeä oli laskemassa noin 20 fyysikkoa. Jatkoille eksyi jokunen vaihtooppilaskin.
4.2. Toimarien vaihto
Hävettävän huonot alkuvalmistelut. Lisäksi paikalle ei vaivautunut kuin
kourallinen toimareita. Jatkossa kannattanee miettiä onko koko
toimarivaihtoa syytä järjestää. Kenties parempi vaihtoehto olisi järjestää
jokin palkitsemistapahtuma esim kesällä.
6.2. Talvipäivä FK + PJK
Arktiset olosuhteet. Melko vähän porukkaa ja lyhyet jatkot.
7.2. Stereotypiasitsit
Mukana sitsaamassa pari muutakin kiltaa. Mistään killasta ei tullut
hirmuista yleisöryntäystä. FK täytti oman kiintiönsä loppuun kopedalaisilla.
Sitsit lyhyet mutta jatkot sitäkin pidemmät.
15.2. Lumisota + Rantsujatkot
Perinteinen lumisota kemistejä vastaan. Tällä kertaa lumipallokauha
päätyi vihollisen haltuun.
21.2. Boston Consulting Group -excu
22.2. Vuosikokous
25.2.-26.2. Lanit
Laneja oli toivottu kiltalaisten taholta. Jostain syystä paikalle ei kuitenkaan
saapunut ihmisiä kuin yhden käden sormilla laskettava määrä. Lanit
kannattanee siis jatkossa järjestää yhdessä muiden kiltojen kanssa jos
ollenkaan.
27.2. Fortum PMT -excu
3.3. Isoneuwoston talviolympialaiset
Syystä tai toisesta paikalle ei ilmaantunut yhtään osallistujaa.
7.3. Fuusion tanssiharkat
11.3 Fuusio
Meni kokonaisuutena varsin hyvin. Ansiomerkkien jakamisen käytännön
järjestelyjä olisi voinut miettiä tarkemmin etukäteen. Fuksit hoitivat jatkot
loistavasti.
15.3. Killan ylimääräinen kokous
18.3. Fuusioreaktorin alasajo
21.3. Proffa/semmasauna
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Professorikunnasta oli vain yksi edustaja paikalla. Muuten ihan mukavasti
porukkaa.
27.3. Bakkanaalit
29.3. Fuksien wappuluento
30.3.-31.3. Hiukkasen vierailu Otaniemeen
Tampereen teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkanen oli vieraanamme.
Päivällä MaltRK perehdytti vieraat kaljanvedon saloihin ja illalla mentiin
jatkosaunalle Ossin Linnaan, joka oli aivan täyteen ammuttu mutta
muutakaan ei ollut vapaana.
31.3. Leffailta
Läpi yön kestänyt Firefly & Serenity maraton. Noin 10 katselijaa.
3.4. Fortum Nuclear Services -excu
4.4. Harvinaisten laulujen ilta
6.4. Solusuunnistus
Raskas tapahtuma järjestää koska työllistää melko paljon porukkaa eikä
oikein kiinnosta samassa suhteessa osallistujia.
6.4. McKinsey-excu
7.4. Julkun Kiltisbrunssi
Suomupukuiset ystävämme nousivat Otaniemen luolastoista tarjoilemaan
kiltikselle brunssia ja mainostamaan Julkun myyntiä. Ei itse asiassa
kovinkaan läheisesti killan tapahtuma.
10.4. Laulukokeen 1. osa
11.4.-12.4. Kotimaan määrämittainen excu
Excu suuntautui Tampereelle. Vierailimme parissa yrityksessä ja
yövyimme paikallisissa vierasmajoissa Hiukkasen vieraana. Osallistujia oli
”sopivasti”eli ei ihan täysi bussi mutta riittävästi. Reissussa oli erittäin
hauskaa.
20.4. Teatteriexcu
20.4. Laulukokeen 2. osa
22.4. Wappusitsit
28.4. Fuksijäynä
4.5. Isosauna
16.5. Avautumisilta

Kesä & Syksy
•
•
•
•

22.7. Kesäsitsit
Takkakabinettisitsit Kopedan kanssa. Sitsaajia oli sopivasti tilaan nähden
ja hyvät sitsit olivat.
26.8. Vanhojen varaslähtö @ AK:n maja
Melko vähän porukkaa. Ajat muuttuvat ja kenties konseptia on jatkossa
syytä muuttaa jotenkin tai kuopata varaslähtö.
27.8. Isoneuwoston vaihto
31.8. ISOsauna
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1.9. Fuksien vastaanotto
Vuonna 2006 Fuksien tulopäivänä ei poikkeuksellisesti menty Kiljavalle.
Alun perin tämä johtui siitä että Kiljava ei ollut käytettävissä 1.9.
Lopputuloksena kuitenkin todettiin että Kiljavan ja 1. päivän erottaminen ei
välttämättä jatkossakaan ole ollenkaan huono idea. Vastaanottotilaisuutta
sponsoroi Boston Consulting Group ja iltaa vietettiin Amfilla grillaillen ja
chillaillen.
4.9. Kiljava
Kiljavalle siis mentiin vasta muutama päivä fuksien tulon jälkeen. Tämä
toimi vallan mainiosti. Erityisesti panostettiin siihen että koko ajan
Kiljavasta puhuttiin siten että lähtökohtaisesti sinne olivat kaikki lähdössä.
Lopputuloksena sinne sitten myös käytännössä melkein kaikki fuksit
lähtivätkin. Jatkossakin on syytä panostaa erityisesti siihen, kuinka saa
kaikki mukaan jos Kiljava on eri päivänä kuin tulopäivä.
9.9. Katukoris
11.9. Opintoinfo
14.9. Stadisuunnistus
TKY:n perinteisesti järjestämä stadisuunnistus on kärsinyt viime vuosina
osallistujakatoa. Niinpä vuonna 2006 TKY päätti olla järjestämättä koko
tapahtumaa. FTMK kuitenkin halusi että tapahtuma järjestetään, joten
vuonna 2006 pyörät pyörivät fuksikapujen organisoimana.
16.9. Splättis + Gorsujatkot
Gorsujatkoilla oli myös Ultimaten puistoturnauksessa pelannut FK
Kohelluksen joukkue.
19.9. Lauluilta
Fuksit viihtyivät ja laulu rai-rai-raikui. Tupa oli lähes täysi.
21.9. Innofactor-excu
27.9. Teekkarikulttuuri-ilta
7.10. Fysikalen + Nachspex
9.10. Lastenkutsut
12.10. Jäsenanomuskokous
19.10. Isoneuvoston urheiluilta
21.10. Vanhempainsitsit
Perinteisesti hyvin suositut erityisesti fukseille ja heidän vanhemmilleen
sunnatut vanhempainsitsit kärsivät tänä vuonna jonkunlaista yleisökatoa
erityisesti vanhempien tieteenharjoittajien keskuudessa. Tämä johtui
mahdollisesti siitä että alle kuukauden sisällä oli kolmet suuret sitsit
(Teekkarikulttuurisitsit, fysikalenin Nachspex ja viimeisenä
vanhempainsitsit)
31.10. Blackbird teatteriexcu
2.11. Tiedepäivät
Tapahtuma alkoi F1:ssä olevalla luento-osuudella jonka jälkeen siirryttiin
otarannan kattosaunalle. F1:ssä oli porukkaa ihan mukavasti mutta
saunalla sitten vähemmän.
3.11.-5.11. Fysikerfest’
06
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Suuntautui Tampereelle vuonna 2006.
6.11. Accenture-excu
8.11. Fuksiexcu
Pienoinen pettymys oli se että tänä vuonna Olkiluodossa ei päästy
laitoskierrokselle lainkaan. Muuten exculla oli silti hauskaa ja bussi oli
täynnä kuten odottaa sopi.
10.11. Nakkikekkerit
14.11. Inttibileet KIK:n kanssa
Inttibileet oli enemmän tai vähemmän puun takaa tullut idea. Konsepti oli
kuitenkin jotain sellaista että Rantsulla syötiin hernekeittoa ja näkkäriä,
katsottiin videotykillä taistelutovereita ja kuunneltiin isänmaallisia lauluja.
Porukka oli jokseenkin teemaan pukeutunutta ja sitä oli paikalla
kohtuullisesti. Fyysikoita kuitenkin jonkin verran vähemmän kun KIK:läsiä.
16.11. McKinseyn biljardi-ilta
22.11. Vaalikokous
22.11. Pikkujoulut
Vuonna 2006 pikkujoulujen lähtökohdaksi asetettiin yksinkertaisuus ja
halpa hinta. Fuksit järjestivät ja homma pelasi loistavasti. Rantsu oli aivan
täynnä porukkaa.
28.11. Fiisujen läpilaulanta
30.11. Naisten sauna
Naisten saunan osalta tehtiin sama havainto kuin aiempinakin vuosina.
Saunassa oli jälleen fyysikkonaisten kokonaismäärään suhteutettuna
mukavasti eli n. 15 henkeä ja mukava tunnelma. Kannattanee siis
järjestää jatkossakin.
5.12. Toimarisitsit

Vuoden 2006 raati ja toimihenkilöt jaoksittain

Raati
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Isäntä
Isäntä
Isäntä
Fuksikapteeni
Opintovastaava
Tiedottaja
Yrityssuhdevastaava

Juuso Ilomäki
Sini Suuronen
Jussi Kangaspunta
Petri Heikkinen
Mikko Loimula
Otto Vehviläinen
Janne Mäkivirta
Kaisa Pohjonen
Lauri Neuvonen
Niklas Tapola
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Sisäjaos
Fuusiovastaava
Kulttuurivastaava:
Liikuntavastaava:
Lukkarit:
Kuoripojat:
Kotitonttu:
Hovimestarit:

Arkistonhoitaja:

Mikko Loimula
Tomi Pieviläinen
Janne Räsänen
Aki Vähä
Tomi Pieviläinen
Satu Ristiluoma
Mari Kaita
Mari Kaita
Atte Lajunen
Harri Mökkönen
Heikki Peura
Laura MacDonald
Jukka Nummipuro
Lassi Ahlvik
Juha Mali (vain syksyn)
Jimmy Forsman (vain syksyn)
Salli-Maija Lahtinen
Mikko Paloneva
Antti Savolainen

Opintojaos
Varjo-opinto-ohjaaja:
Tenttikokoelmavastaava:
Abi-infovastaava:
Opintojaoksen oikea käsi:
HalOpEd:t:

Vara HalOpEd:t:

Risto Mikkeli
Risto Mikkeli
Arttu Klemettilä
Arttu Klemettilä
Simppa Jämsä
Kaisa Pohjonen
Simppa Jämsä
Timo Paavola
Mikko Rummukainen
Osku Kemppinen
Jaana Vapaavuori
Klausveikko Oinonen
Jukka Nummipuro

Ulkojaos
FAK-yhdyshenkilöt:
Optimi:
Plätty:
IAPS-TEK-SMFL yhdyshenkilö:
Yritysyhdyshenkilö:
Ulkojaosksen Kippari-Kalle:

Miikka Heikkinen
Tiina Näsi
Simo Saarinen
Timo Paavola (vain kevään)
Kalle Korpiaho
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Excumestari:
FAlumni-yhdyshenkilöt:
KV-vastaava:
Spexmästaren:
Kielimies:

Terhi Marttila
Mauno Taajamaa
Olli Sihvonen
Tomi Pieviläinen
Jaana Vapaavuori
Matti Toivonen (vain syksyn)

Infojaos
WWW-Operaattori:
Hardis-operaattori:
Riipparivastaava:
Kvantin päätoimittaja:
Kvantin toimittajat:

Osku Kemppinen
Patrik Hirvinen
Timo Voipio
Antti Huhtala
Kaisa Pohjonen
Sini Suuronen
Sonja Koskela
Jori Rintahaka

Fuksijaos
Isohenkilövastaava:

Jaana Vapaavuori

Muut
Tilintarkastajat:

Pekka Urhonen
Jaakko Virtanen

Varatilintarkastajat:

Antti Savolainen
Klausveikko Oinonen
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