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Vuotta 2007 karakterisoi ennen kaikkea killan 60. juhlavuosi. Juhlavuoden suunnittelu ja järjestely 
oli  aloitettu  osittain  jo  vuoden 2005 puolella,  ja  heti  vuoden 2007 alusta  päästiin  toteuttamaan 
kaikkea  suunniteltua.  Tämä  juhlavuosi  ja  sen  mukanaan  tuomat  normaaleihin  vuosiin  nähden 
ylimääräiset  asiat  ja  tapahtumat  työllistivät  killan  parissa  toimivia  henkilöitä.  Juhlavuoden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen saatiin temmattua mukaan kiltalaisia runsain määrin, ja kiltalaisten 
aktiivisuus,  omatoimisuus  ja  itseohjautuvuus  juhlavuoden  toteuttamisessa  olivat  kertakaikkiaan 
loistavaa tasoa. Mikäli kaikki vastuu juhlallisuuksien suunnittelusta sekä toteuttamisesta olisi jäänyt 
vain hallituksen kannettavaksi,  ei meillä olisi ollut saatavilla niin loistavaa juhlavuotta, kun mitä 
lopulta  saimme.  Suuri  kiitos  tästä  kuuluu  niille  kaikille  kiltalaisille,  jotka  titteliin  tai  virkaan 
katsomatta uurastivat koko vuoden ajan hienon juhlavuoden aikaansaamiseksi ja jättivät jälkensä 
killan historiaan, vaalien vanhoja hienoja perinteitä ja luoden uusia, meille fyysikoille myös rajoja 
rikkovia  sellaisia.  Erityismaininta  juhlavuoden  suunnittelusta  sekä  toteutuksesta  kuuluu 
Fyysikkokilta  60v-toimikunnalle(FK-60  tmk),  joka  oli  toiminut  vuodesta  2006  pääsihteerinsä, 
Mauno Taajamaan,  johdolla.  Vuosi  2007 oli  ainutlaatuinen  todiste  siitä,  mihin kilta  pystyy sen 
jäsenkunnan tarttuessa toimeen yhteisen päämäärän, loistavan juhlavuoden, saavuttamiseksi!

Juhlavuosi  2007  alkoi  näyttävästi  tammikuussa,  kun  FK-60  tmk:n  alaisuudessa 
toimitettu  kiltalehden  erikoisnumero  Juhla-Kvantti  ilmestyi.  Tämä  lehti  sisälsi  tietoa  yleisesti 
juhlavuodesta, ja se postitettiin yhteistyössä PoliAlumnin kanssa kaikille valmistuneille fyysikoille, 
jotka  olivat  rekisteröityneet  PoliAlumniin.  Heti  perään  toteutettiin  neliosainen  luentosarja 
aihepiirillä  ”Fyysikko maailmankaikkeudessa” helmi-maaliskuussa.  Luennot pidettiin  TKK:n M-
salissa  yhteistyössä  TFM-osaston  kanssa.  Jokaisella  luentokerralla  puhujina  oli  3-4  hyvin 
menestynyttä  tai  oman  alansa  huipulle  päätynyttä  fyysikkoa.  Luentosarja  päättyi  killan 
vuosijuhlaviikolla, jonka kruunasi kevään suurin tapahtuma, killan vuosijuhla.

Fuusio60 keräsi  fyysikoita  ympäri  vuosien saman katon alle  Dipoliin  juhlistamaan 
pitkäikäistä ja elinvoimaista kiltaamme. Paikalla oli yli 300 juhlijaa ja mikäli ”Ken ompi fuksi…”-
laulun otantaan on luottaminen, jokainen vuosikurssi ainakin vuoteen 1960 oli paikalla edustettuna. 
Suuri kiitos loistavasta vuosijuhlasta kuuluu koko Fuusiotoimikunnalle ja erityisesti Olli Sihvoselle, 
joka  valmisteli  vuosijuhlaa  vuoden  2006  puolella,  sekä  Lauri  Neuvoselle,  joka  toimi 
Fuusiovastaavana. 

Vuosijuhlan  yhteydessä  kilta  kutsui  myös  vuosikokouksensa  päätöksen  mukaisesti 
ensimmäiset kunniajäsenensä. Kutsutut olivat Pekka Jauho, Pekka Tarjanne, Juhani Kuusi, Jaakko 
Ihamuotila  ja  Jorma  Routti.  Lisäksi  Fuusiossa  jaettin  killan  kultainen  ansiomerkki  Martti 
Helamaalle, sekä hopeiset ansiomerkit Mauno Taajamaalle ja Ossi Koivistoiselle. Kevään aikana 
killassa heräsi myös keskustelua erinäisen Fyysikkosäätiön perustamisesta, jonka tarkoituksena olisi 
tukea teknillisen  fysiikan  ja  matematiikan  koulutusta  ja  opiskelua TKK:lla.  Vuosikokous valitsi 
killan  Oltermanniksi  seuraavalle  kaksivuotiskaudelle  professori  Timo Eirolan,  joka  oli  toiminut 
Oltermannina myös edelliset kaksi vuotta.

Kevään muut suuremmat tapahtumat olivat määrämittainen excursio, joka suuntautui 
tänä vuonna Tampereelle Hiukkasen luokse sekä Wappusitsit, jotka järjestettiin Smökissä. Tämän 
lisäksi merkittäviä tapahtumia olivat jokavuotiset Wappuun liittyvät tapahtumat, joista suurimpana 
mainittakoon Fuksijäynä. Lisäksi keväällä toteutettiin yhdessä Vuorimieskillan kanssa, joka myös 
vietti  60.  juhlavuottaan,  kiltojen  yhteinen  juhlanäyttely  Polyteekkarimuseolla.  Kevään  aikana 
kerättiin  myös  aineistoa  Fyysikkokillan  tulevaa  historiateosta  varten  haastattelemalla  killan  ja 
osaston  toiminnassa  ja  perustamisessa  mukana  olleita  henkilöitä  videolle.  Videot  on  tarkoitus 



säästää killan  historiateoksen päivittämistyön tukemista  varten tuleville  vuosille.  Lisäksi  Wapun 
aikoihin killalle tuli noin 5 hengen vierasjoukko ruotsalaisia fyysikoita Lundista.

Kesän  aikana  kiltamme  järjesti  pitkästä  aikaa  ulkomaanexcursion,  joka  suuntautui 
Jussi  Kangaspunnan  johtaman  toimikunnan  johdolla  Sveitsiin  Geneveen.  Ulkomaanexcursioon 
osallistui noin 20 fyysikkoa eri vuosikursseilta ja se oli ensimmäinen lajissaan viimeiseen viiteen 
vuoteen.  Lisäksi  elokuussa  järjestettiin  2000-luvun  raadeille  sitsit,  jotka  keräsivätkin  hyvin 
osallistujia.  Kesän  aikana  vuoden  toimijat  pääsivät  myös  hetkeksi  hengähtämään  alkuvuoden 
nopeasta tahdista, ja valmistautumaan uusien fuksien saapumiseen sekä syksyn mukanaan tuomien 
tapahtumien toteuttamiseen.

Syksy  alkoi  perinteisillä  menoilla  uusien  fuksien  saapuessa.  Eräs  suurimmista 
tapahtumista  oli  heti  ensimmäisenä  päivänä  järjestetty  fuksien  tervetuliaispäivä,  joka  huipentui 
siirtymiseen  perinteisesti  Kiljavalle.  Syksyn  aikana  erityisesti  opintojaoksen  tiimoilla  tapahtui 
paljonkin,  sillä  uuden  tutkintosäännön  mukaan  opiskelevista  ensimmäiset  olivat  tehneet 
kanditaatintöitään  kesän  aikana,  eivätkä  kanditaatintyön  tekemiseen  liittyvät  järjestelyt  olleet 
kaikilla laboratorioilla täysin selvät. Lisäksi syksyn aikana kilta otti kantaa myös kanditaatintyön 
kieleen. Kilta tuki kannanotossaan osaston kantaa, jonka mukaan TFM-osaston opiskelijat voisivat 
tiettyjen  ehtojen  täyttyessä  tehdä  kanditaatintyönsä  englanniksi.  Kannanotto  lähetettiin  TKK:n 
vararehtoraatille,  joka  vastasi  kanditaatintyön  kielikysymyksistä.  Vararehtoraatti  päätti  asiassa 
killan kannattaman osaston esityksen mukaisesti.

Alkusyksystä  suurimmat  tapahtumat  olivat  teekkarikulttuuri-ilta,  joka  huipentui 
fuksien  ensimmäisiin  sitseihin,  sekä  kaikkien  aikojen  Vanhempainsitsit.  Tänä  vuonna 
vanhempainsitsit  järjestettiin  aikaisemmasta  poiketen  kaikkien  vuosikurssien  opiskelijoille  sekä 
alumneille.  Myös vanhemmat opiskelijat  ja valmistuneet  osallistuivatkin perheineen kiitettävästi. 
Sitsit  vetivät  Smökin  täyteen  fyysikoita  perheineen  sekä  osaston  professoreja  ja  muuta 
henkilökuntaa ja tunnelma oli ainutlaatuinen. Ennen sitsejä TKK:n M-salissa järjestettiin pikainen 
killan  ja  osaston  esittelytilaisuus  vieraille,  sekä  tämän  jälkeen  laboratoriokierroksia  muutamiin 
osaston laboratorioihin.

Juhlavuoden kruunasi kaikkien aikojen ensimmäinen Fyysikkospeksi, American Spy, 
jonka toteutti erillinen speksitoimikunta. Speksi esitettiin kahdesti Espoon Kannusillan salissa ja oli 
suurmenestys! Toisen näytöksen kaikki 150 paikkaa myytiin loppuun ja ensimmäiseen näytökseen 
jäi vain kymmenkunta tyhjää paikkaa. Useiden kyselyiden vuoksi harkittiin kolmannen esityksen 
järjestämistä,  mutta  tästä  luovuttiin  koska  teatteri  oltaisiin  saatu  varatuksi  vasta  tammi-  tai 
helmikuulle. Tämän lisäksi Fyysikkospeksi esitti yhden esityksen Ruotsissa Tukholmassa Kunglika 
Tekniska  Högskulan:in  fyysikoiden  isännöiminä.  Ruotsin  esitys  esitettiin  englanniksi. 
Fyysikkospeksin  tekivät  mahdolliseksi  noin  40  fyysikon  erillinen  speksitoimikunta  Jaana 
Vapaavuoren, Aki Vähän, Miikka Heikkisen ja Koos Zevenhovenin johdolla. Syksyn aikana killan 
ylimääräinen  kokous  päätti  valtuuttaa  killan  hallituksen  saattamaan  loppuun  Fyysikkosäätiön 
perustamistoimet.

Varsinkin  loppusyksyn  aikana  kilta  valmistautui  vanhassa  F-talossa  alkavaan 
remonttiin ja tätä myöten kiltahuoneen muuttoon Konetalon pohjoissiipeen. Kiltahuoneen muuttoa 
valmisteli  kiltahuoneen  muuttotoimikunta  Lauri  Neuvosen  johdolla,  joka  hoitikin  varsinaisen 
muuton  suunnitteluineen,  toteutuksineen  ja  varainhankintoineen  esimerkillisesti.  Killasta 
riippumattomista  syistä  muutto  kuitenkin  viivästyi  useaan  otteeseen  uudelle  kiltahuoneelle 
varattujen tilojen vapautumisen myöhästyessä. Itse varsinainen muutto tapahtui aivan alkuvuodesta 
2008.  F-talon  muuton  yhteydessä  kilta  teki  vuokraussopimuksen  Koff:in  kanssa  vanhasta 
virvoitusjuoma-automaatista,  joka  oli  aikaisemmin  ollut  F-talon  vahtimestarin  Eija  Mutikaisen 
hallinnoimana. Tämän järjestelyn yhteydessä kilta muisti Mutikaista pikkujoulukorilla kiitokseksi 
hänen kiltalaisille ylläpitämästään virvoitusjuoma-automaatista sekä yhteistyöstään killan kanssa.

Vuonna  2007  kilta  loi  suhteita  erityisesti  vanhempiin  alumneihinsa  juhlavuoteen 
liittyvän toimintansa kautta. Fyysikkoalumni oli myös mukana useassa juhlavuoden tapahtumassa. 



Erityisesti  Pekka  Tarjanne  toimi  Fyysikkokilta  60v-toimikunnan  puheenjohtajana  vuoden  2007 
ajan. Vuoden lopussa TFM-osaston pitkäaikainen osastonjohtaja, Pekka Hautojärvi, jäi eläkkeelle. 
Kilta muisti Hautojärveä pitkäaikaisesta yhteistyöstä antamalla hänelle killan standaarin. Erityisesti 
kuluneen  vuoden  aikana  Hautojärvi  auttoi  kiltaa  juhlavuoteen  liittyvissä  järjestelyissä.  Vuoden 
päättyessä TKK:lla astui myös voimaan uusi tiedekuntajako, jonka seurauksena vanha TFM-osasto 
siirtyi  toimimaan  Informaatio-  ja  luonnontieteiden  tiedekunnan  alaisuudessa  kolmena  erillisenä 
laitoksena.

Kaiken kaikkiaan juhlavuosi 2007 oli haasteellinen, kovan työn takana ollut saavutus, 
joka keräsi kiltalaiset titteliin katsomatta toimimaan ja antamaan työpanoksensa yhteisen tavoitteen, 
hienon juhlavuoden, eteen. Ilman vapaaehtoisia ja epäitsekkäitä kiltalaisia tämä kaikki ei olisi ollut 
mahdollista. Erityisesti Fyysikkokilta 60v-toimikunta teki suuren työn juhlavuoden eteen.

Juhlavuoden 2007 aikana killan pääyhteistyökumppanina toimi Innofactor Oy, joka 
osallistumisellaan  mahdollisti  monien  asioiden  toteutuksen  juhlavuodelle,  joita  ei  muuten  olisi 
pystytty  vastaavassa mittakaavassa toteuttamaan.  Muita  merkittäviä  killan tukijoita  olivat  TFM-
osasto sekä Fortum. Fyysikkokilta kiittää kaikkia sen juhlavuotta tukeneita tahoja.

Vuoden  2007  aikana  killan  kiltahuoneelle  murtauduttiin  kahdesti,  keväällä  sekä 
alkusyksystä.  Kummallakaan  kerralla  murtautujat  eivät  saaneet  saaliikseen  rahaa,  sillä  raati  oli 
päättänyt olla säilyttämättä käteisvaroja raatikopissa. Sen sijaan kummallakin kerralla murtautujat 
tuhosivat  raatikaapin  lukkoja  ja  yleisesti  sotkivat  paikkoja.  Kyseisiä  murtoja  oli  tapahtunut 
aikaisempinakin  vuosina  niin  Fyysikkokillan,  kuin  muidenkin  kiltojen  kiltahuoneille.  Varsinkin 
loppukeväällä  ja  alkusyksystä  2007  eri  kiltojen  kiltahuoneille  murtauduttiin  hyvinkin  tiuhaan 
tahtiin.  Murtautumisia  käsiteltiin  TKY:n  kanssa,  joka  edelleen  käsitteli  asiaa  TKK:n  Tila-  ja 
turvallisuusasioiden(TTA)  kanssa.  Näiden  keskustelujen  tuloksena  TTA  lupautui  järjestämään 
jokaiselle  kiltahuoneelle  vuoden  2008  aikana  kassakaapit.  Uskoimme  hallituksen  kanssa 
murtautumisten  päättyvän  myös  kiltahuoneen  muuton  myötä,  sillä  uudella  kiltahuoneella  on 
erillinen kunnon ovella ja lukolla varustettu varastotila, jonka murtaminen ei ole yhtä helppoa kuin 
aikaisemmalla kiltahuoneella raatikaapin muusta kiltahuoneesta erottaneen oven murtaminen.

Christian Peltonen toimi killan kiltakummina TKY:n hallituksesta vuonna 2007. Kilta 
lähetti  omat  edustajansa  TKY:n  erilaisiin  toimikuntiin.  Näiden  toimielimien  sekä  kiltakummin 
kautta pystyttiin  pitämään aktiivisesti  yhteyttä  TKY:aan ja saatiin  tieto kulkemaan kumpaankiin 
suuntaan tärkeistä asioista. Kuluneena vuonna erityisesti kiltakummius toimi erittäin hyvin.

Ulkojaoksen toimintakertomus
Joonas Tarpila, Riina Vesanen

Ulkojaos  toimi  vuonna  2007  varsin  perinteisissä  merkeissä.  Leimallisimpana  eroavaisuutena 
edellisvuosiin  oli  se,  että  raadissa  toimi  kaksi  ulkojaoslaista:  ulko-  ja  yrityssuhdevastaavat. 
Työnjako suoritettiin siten, että ulkovastaava huolehti jaoksen johtamisesta sekä excujärjestelyistä 
ja järjestösuhteista, yrityssuhdevastaavan kontolle jäi kaikki firmayhteistyö.

Yrityssuhteissa  keskityttiin  erityisesti  rahanhankintaan,  mikä  onnistuikin  varsin 
mukavasti. Suuri osa yrityssuhdevastaavan panoksesta meni Fuusion sekä kiltismuuton rahoituksen 
hankintaan. Alkuvuoden kesätyöinfon sekä Fuusion myötä firmakontakteja karttui hyvin, ja näitä 
hyödynnettiin myöhemmin vuoden aikana mm. excujen muodossa. Läheisimpiin yhteistyöyrityksiin 
pidettiin myös kiinteästi yhteyttä tulevien kuvioiden alustamiseksi.

Vuoden aikana ulkojaoksen järjestämiä excuja vaivasi pahasti osallistujapula. Excuja 
järjestettiin suhteellisen paljon, joten ainakaan tarjonnasta ei ollut pulaa. Sitä, mistä osallistujapula 
ja kiltalaisten kiinnostuksen puute johtui, ei keksitty vuoden aikana. 



Vuosi pyörähti käyntiin suunnittelun merkeissä. Alkuvuodesta ulkovastaava keskittyi 
puolipitkään  ja  yrityssuhdevastaava  lähinnä  kesätyöinfon  järjestämiseen  ja  Fuusion  sponsorien 
hankitaan. Varsinainen ensimmäinen tapahtuma pidettiin 29.1. Kyseessä oli kesätyöinfo mikä oli 
suuri  menestys,  tämä olikin  yksi  harvoista  suurta  suosiota  saaneista  tapahtumista.  Alkukeväästä 
järjestettiin myös konsulttiyrityksiin suuntautuneita excursioita. Huhtikuussa oli vuorossa kotimaan 
puolipitkä  4-6.4  jonka  oli  tarkoitus  suunnata  Tampereen  kautta  Lappeenrantaan.  Osallistujien 
vähäisen määrän vuoksi puolipitkä jouduttiin lyhentämään määrämittaiseksi. Lappeenranta jätettiin 
pois  ja  reissu  lyhennettiin  kaksipäiväiseksi.  Loppukevään  excut  suuntautuivat  VTI:lle,  Fortum 
PMT:lle sekä Gaia Groupiin.

Alkuvuodesta suunniteltu laajempi ulkomaanyhteistyö jäi lopulta toteuttamatta, mutta 
lundilaiset  fyysikot  saatiin  kuitenkin  tänäkin  vuonna  viettämään  Wappua  Suomeen.  Lisäksi 
Fyysikkospeksi matkasi joulukuussa Tukholmaan esittämään omaa speksiään. Ruotsin-yhteistyöstä 
kiitos kuuluu ensisijaisesti Aki Vähälle.

Haalaritoimikunta  toimi  fuksikapteenin  johdolla,  mutta  yrityssuhdevastaava  kävi 
ensimmäisissä  kokouksissa  opastamassa  fukseja  alkuun.  Toimikunta  onnistui  varainhankinnassa 
varsin kelvollisesti ja fuksikurssille saatiin uudet, entisiä hieman pelkistetymmät haalarit. Syksyn 
tapahtumista  ulkojaoksen  vastuulle  jäi  lähinnä  excujen  järjestäminen  sekä  kiltismuuton 
sponsoroiden hankinta. Syksyn firmaexcuja olivat Innofactor, lukuisat Accenture-excut, McKinsey 
sekä  kevyenä  lopetuksena  karkkiexcu  Fazerille,  joka  kiinnosti  erityisesti  fukseja.  Fuksiexcu 
suuntautui tänä vuonna Loviisaan, missä kävi ilmi, ettei bussilastillisella enää ole asiaa reaktorille. 
Itse vierailu kului vähän turistimeiningillä, mutta vierailu karkkitehtaalle ja illan Fortum Nuclear 
Services –excu olivat oikein onnistuneita. 

Ulkojaoksen  toiminta  ei  vuonna  2007  yltänyt  toimintasuunnitelmassa  esitetylle 
tasolle: alkuvuoden tapaamisen jälkeen jaos ei juuri kokoontunut, eikä tiedonkulku jaoksessa aina 
toiminut  toivotulla  tavalla.  Jaoksesta  ei  myöskään saatu  jatkajaa  seuraavan vuoden ulkojaoksen 
raativirkoi-hin,  eikä  raativiroista  ollut  vaalikokouksessakaan  kilpailua.  Jaoksen  toiminnan 
kehittäminen  voisikin  olla  keskeinen  tekijä  ulkojaoksen  virkojen  profiilin  nostamisessa.  Raadin 
ulkojaoslaisten  välillä  yhteispeli  sujui  kuitenkin  oikein  hyvin,  ja  vastuun  jakaminen  kahdelle 
henkilölle toimi mukavasti.

Sisäjaoksen toimintakertomus
Laura MacDonald, Tuomas Viitanen

Vuosi oli sisäjaoksen osalta kiireinen, sillä juhlavuoden takia osa tapahtumista järjestettiin tavallista 
mittavampina.  Erityisesti  Fuusiossa  oli  runsaasti  juhlijoita,  ja  kaikille  kiltalaisille  avoimet 
vanhempainsitsit keräsivät liki 200 osallistujaa. 

Juomavalikoima  laajennettiin  vastaamaan  paremmin  kiltalaisten  mieltymyksiä,  ja 
ruokatarjoilu  pidettiin  halpana  valmistamalla  ruoka  alusta  lähtien  itse  sekä  sitseillä  että 
pienemmissä tapahtumissa. Allergiat ja erityisruokavaliot pyrittiin huomioimaan siten, että myös 
tälle  ihmisryhmälle  tarjottiin  maittavaa  ruokaa.  Astiaston laajennukselle  ei  nähty tarvetta,  mutta 
vuosien mittaan särkyneitä astioita korvattiin uusilla.

Yhteisiä  tapahtumia  järjestettiin  myös  muiden  kuin  tavallisten  yhteistyötahojen 
kanssa.  keväällä  järjestettiin  Sähköinsinöörikillan  kanssa  alkoholittomat  sitsit,  ja  syksyn  alussa 
vietettiin teemasitsejä yhdessä sittemmin kiltautuneen Inkubion kanssa. Killan sisäinen yhteistyö 
Maltain  Ritarikunnan  kanssa  toimi  hyvin,  ja  Maltain  Ritarikunta  järjesti  kiltalaisille 
teekkarikulttuurisitsit ja kahdet bakkanaalit. Muihin kiltoihin oltiin yhteydessä TKY:n Isännistön ja 
emännistön välityksellä.



Sisäjaos  ei  järjestänyt  kulttuuritapahtumia,  mutta  syksyllä  ensi-iltansa  saanut 
Fyysikkospeksi  paikkasi  kulttuurivajetta  onnistuneesti.  Liikuntapuolella  FK  Kohellus  osallistui 
perinteiseen tapaan palloilusarjoihin, ja kesällä järjestettiin liikuntaa yhdessä kopedalaisten kanssa. 

Sisäjaoksen toimihenkilöille järjestettiin vuoden alussa saunailta,  jossa keskusteltiin 
jaoksen  asioista.  Loppuvuodesta  toimihenkilöitä  palkittiin  yhteissitseillä  TiK:n  kanssa.  Sisäjaos 
pyrki kokoontumaan keväällä kuunnellakseen toimihenkilöiden mielipiteitä, mutta tästä luovuttiin 
nopeasti matalan osanoton vuoksi. Hovimestarien aktiivisuus oli hyvin vaihtelevaa, jonka vuoksi 
raatilaisten ja muiden vapaaehtoisten työpanosta jouduttiin käyttämään runsaasti sitseillä.

Kiltahuoneen  muuttoa  valmisteltiin  mm.  siirtämällä  killan  arkisto  TKY:n  arkiston 
tiloihin. Lisäksi uutta kiltahuonetta varten kerättiin kalusteita ja ideoitiin sisustusta.

Infojaoksen toimintakertomus
Mari Kaita, Tapio Lahtiharju

Tiedotus  tapahtumakalenterissa  ja  fk-tiedolla  oli  lopulta  kattavaa,  mutta  olisi  saanut  monesti 
tapahtua aiemmin. Nyyssejä ei käytetty kovinkaan paljoa. Maililistoista fk-hupin käyttö vakiintui 
selkeästi  yleiseksi  mainoslistaksi,  ja  muut  jätettiin  pääosin  asiamaileille.  Fk-urasta  huolehti 
itsenäisesti yrityssuhdevastaava ja fk-fukseista fuksikapteeni.

Tapahtumakalenterissa  oli  tapahtumista  lyhyitä  tiedotuksia,  jotka  sisälsivät 
tapahtumien  olennaiset  tiedot.  Nettisivujen  rakennetta  aiottiin  muuttaa,  joten  pieniin 
peruskorjauksiin ei kiinnitetty huomiota ja sivuilla oli osittain vanhentunutta tietoa. Oleellisten ja 
nopeasti vaihtuvien tietojen osalta sivujen päivityksistä huolehdittiin.

Kiltahuoneella oli keväällä käytettävissä kaksi kolmesta nettikoneesta. Kesän aikana 
loputkin  koneet  jumittuivat  liki  käyttökelvottomiksi,  mutta  parin  vuoden  takainen  hardware-
vastaava Tronic(Lasse Kärkkäinen) korjasi kaikki koneet syksyn alussa. Lisäksi Tronicille kuuluu 
kiitos  musiikin  tuomisesta  kiltikselle.  Syksyn  lopussa  lafkan  remontti  katkaisi  nettiyhteydet. 
Pelikone oli käytettävissä koko vuoden.

Killan arkisto siirrettiin kiltahuoneelta TKY:n arkistoon. Samassa yhteydessä paperit 
käytiin läpi ja järjestettiin. Papereiden suuren määrän vuoksi osa niistä jäi käymättä läpi ja vietiin 
sellaisenaan  arkistoon.  Kilta  ylläpiti  kiltalaisten  riippukansioita  kuten  ennenkin.  Viime  keväänä 
riippukansiot  siivottiin.  Siivouksen  tarkoituksena  oli  poistaa  vanhat  käyttämättömät  kansiot. 
Riippukansiot muuttivat syksyllä kiltahuoneen mukana.

Kiltalehti  Kvantin  oli  tarkoitus  ilmestyä  menneenä  vuonna  viidesti,  mutta  lehtiä 
ilmestyi Juhla-Kvantin lisäksi kaksi. Lehtien vähyyteen johti toimittajakunnan pienuus. Toimittajien 
rekryämisen  eteen  olisi  voinut  tehdä  enemmän  vuoden  mittaan.  Juhla-Kvantti  oli  aivan  omaa 
luokkaansa,  mutta  kaikki  ilmestyneet  Kvantit  olivat  laadukkaita.  Juhla-Kvantti  oli  osa  Fk-60-
juhlavuosiprojektia.  Fk-60-toimikunta  toimi  itsenäisesti  ja  hoiti  oman  tiedotuksensa  itsenäisellä 
sivustollaan killan sivujen yhteydessä.

Fuksijaoksen toimintakertomus
Otto Vehviläinen

Fuksijaoksen  vuosi  kului  taas  aktiivisissa  merkeissä.  Lumisota  ja  isoneuwoston  järjestämät 
kaudenavajaiset työllistivät fuksijaosta alkuvuodesta eniten.

Wapun  lähestyminen  toi  mukanaan  paljon  säpinää.  Wapputamahtumista  selvittiin 
kunnialla, ja lakin painoi päähänsä wappuna noin 30 fuksia. Isohenkilöitä tuli perinteiseen malliin 



paljon,  ja  kiltaan  saatiin  syksyä  varten  seitsemän  isoryhmää  hyvällä  miehityksellä.  Toukokuun 
isohenkilösauna lopetti hyvin fuksijaoksen kevään.

Uudet  fuksit  tulivat  3.9.  ja  heitä  saapui  sisäänoton  pienentämisestä  huolimatta  75. 
Ensimmäisen päivän Kiljava-tapahtumaan tulivat kaikki, ja vanhempia tieteenharjoittajia oli myös 
paikalla  hyvin.  Fuksit  osallistuivat  hyvin  myös  ensimmäisten  viikkojen  TKY:n  järjestämiin 
tapahtumiin.

Fuksit osoittautuivat erittäin aktiivisiksi myös myöhemmin. Fuksiexcu meni täyteen jo 
jonotuksessa ja muissakin tapahtumissa oli paljon porukkaa. Jouluun mennessä suurin osa fukseista 
oli jo kerännyt kiitettävän määrän fuksipisteitä, ja tällä vauhdilla lakinsaajia on luultavasti paljon 
enemmän kuin edellisenä vuonna.

Opintojaoksen toimintakertomus
Ville Valtavirta

Kulunut  vuosi  2007  oli  värikäs  ja  mielenkiintoinen.  Opintojaoksen  tontilla  on  ollut 
kandidaattiasioihin  liittyvien  käytäntöjen  pohtiminen  opiskelijoiden  ja  osaston  ihmisten  kanssa. 
Kandidaatintöitä  alettiin  tänä  kesänä  tekemään  suuressa  mittakaavassa  ja  kandidaattiseminaarit 
pyörähtivät  käyntiin  syksyllä.  Kandidaattiseminaariin  saatiin  opiskelijoiden  toiveiden  mukaisesti 
mahdutettua kielenhuollon ja viestinnän osuus, joka olikin suurmenestys. Opiskelijoiden aktiivisuus 
oli merkittävässä roolissa myös kandidaatintyön kielisäädöksiä arvioitaessa. Osaston kirjoittama ja 
killan  tukema  muistio  aiheesta  sai  opintotoimikunnan  ottamaan  asian  käsittelyynsä. 
Opintotoimikunta  päätti  kokouksessaan  8.10.  esittää  rehtorille,  että  asiaan  tehtäisiin  muutos  ja 
kandidaatintyön  kirjoittaminen  englanninkielellä  mahdollistettaisiin  joissain  tapauksissa,  vaikka 
kirjoittajan koulusivistyskieli olisikin suomi tai ruotsi.

Kiltojen  yhteinen  tenttiarkisto  on  viimein  saatu  pystyyn  ja  Fyysikkokillan 
tenttiarkistonkin sisältö saatiin siirrettyä sinne. Loppukeväästä tuli esiin rehtorin mietintö TKK:n 
uudeksi rakenteeksi. Mietintöön sisältyi tiedekuntajako ja osastojaon lakkauttaminen. Prosessi eteni 
nopeaa  tahtia  kesän  aikana,  mutta  kilta  ja  osasto  olivat  onneksi  koko  ajan  tilanteen  tasalla. 
Lopputuloksena TKK:n hallitus päätti syyskuun kokouksessaan jakaa TKK:n neljään tiedekuntaan. 
Nykyinen TFM-osasto tulee olemaan kokonaisuudessaan samassa tiedekunnassa Tietotekniikan ja 
Tuotantotalouden nykyisten osastojen kanssa. Näistä kahdesta tutkinto-ohjelmasta otetaan fyssan 
suosituimmat  sivuaineet.  Tiedekuntajako  meni  siis  meidän  kannaltamme  loistavasti,  mutta 
tekemistä riittää vielä, jotta saadaan esiin uuden mallin edut vahingoittamatta nykyisen rakenteen 
vahvoja  osa-alueita.  Opintojaos  järjesti  tapahtuminaan  laboratorioiden  kesätyöinfon, 
professorisaunan  ja  kaksi  infotilaisuutta  kandidaatintyötä  ja  kandidaattiseminaaria  koskien. 
Kevätlukukaudella  pilotoitiin  fukseille  suunnattuja  matematiikan  laskuharjoituspiirejä. 
Syyslukukaudelle matematiikan laitos tarjosi laskutupaansa myös L-kurssien lukijoille.

Vuoden 2007 tapahtumakalenteri

Aikaisempien  vuosien  malliin  vuoden  2007  aikana  järjestettiin  hyvin  runsaasti  ainakin  jollain 
tavalla kiltaan liittyviä tapahtumia. Kaikkiaan näitä tapahtumia kertyi vähintään 60. Tässä listattujen 
tapahtumien lisäksi oli joitakin pienempiä tapahtumia, kuten killan järjestämä rekkakuljetus Mantan 
lakitukseen, erinäisiä kahvitteluja muiden kiltojen hallitusten kesken sekä pienempiä jaosten sekä 
toimikuntien  sisäisiä  tapaamisia  ja  virkistäytymisiltoja.  Osaltaan  tapahtumien  runsasta  määrää 



selittää  koko  vuotta  määritellyt  juhlavuosi,  joka  lisäsi  vuoden  normaaliin  tapahtumatarjontaan 
juhlavuoteen liittyvät erikoisemmat tapahtumat, kuten luentosarjat.

Tässä on listattu tapahtumien päivämäärät,  nimet sekä tapahtumapaikat.  Isoimmista 
tapahtumista on kerrottu tarkemmin aikaisemmin tässä toimintakertomuksessa.

17.1. Kaudenavaijaiset / Juhlavuoden alkupamaus, Rantsu
19.-21.1. Raadinvaihto, Pk-seutu, Tallinna
24.1. Labrojen rekryilta
29.1. Kesätyöinfo, OK 20 iso
30.1. Fyysikkospeksin startti, OK 20 pieni
31.1. Resonanssisitsit, Uusi ylioppilastalo
1.2. Luentosarja 1/4, M-Sali
5.2. Sisisstartti, 3A-kattosauna
7.2. Lumisota, Alvarin aukio, Rantasauna
15.2. Luentosarja 2/4, M-Sali
22.2. Resonanssinaisten sauna, Gorsu
26.2. Mäenlasku KK, MK, Athene, Rantasauna
28.2. Vuosikokous, F1
1.3. Luentosarja 3/4, M-Sali
1.3. McKinseyn tupsuilta
5.3. Fuusioreaktori, Gorsu
10.3. Pikkujalka pilkahtaa-sitsit avec SIK, 3A peli/sitsitila
12.3. Lauluilta, Rantsu
12.3. Etikettiluento, F1
13.3. FK-60 museonäyttelyn avajaiset, Polyteekkarimuseo
14.3. Tanssiharjoitukset
15.3. Luentosarja 4/4, M-Sali
17.3. Fuusio 60, Innopoli, Dipoli, TF, Rantasauna
18.3. Fuusion sillis, Poliisien kesämaja, Lauttasaari
21.3. Vika TIKki - peli-ilta TIK:n kanssa, OK 20 iso
22.3. Wapun suunnittelu, 3A-kattosauna
27.3. Bakkanaalit, Gorsu
29.3. BCG-excu
30.3. Proffasauna, Otaranta
31.3. SFO-Limes sitsit, Domus Academica
4.-5.4. Puolipitkä, Tampere
5.4. PP:n jatkosauna, Gorsu
10.4. VTI-excu
12.4. Laulukoesauna, OK 20 iso, pieni
14.4. Fuusion kaato, Gorsu
16.4. Wappusitsit, Smökki
17.4. Fortum PMT-excu
18.4. 2. laulukoe, Polyteekkarimuseo
27.4. Fuksijäynä, Helsinki, Suomenlinna, Rantasauna
3.5. Isosauna, Gorsu
9.5. Gaia group –excu
18.5. Kauden päättäjäiset, 3A kattosauna
14.8. 2000-luvun raatien sitsit, OK 20 iso
3.9. Eka päivä, Otaniemi, Kiljava
10.9. Opintoinfo, F1



18.9. Kandintyö-keskustelutilaisuus, F1
20.9. Innofactor-excu, Innopoli 
21.9. Biositsit, OK 20 iso
28.9. Teekkarikulttuuri-ilta, Otaniemi
3.10. Lauluilta, OK 20 iso 
10.10. Lastenkutsut, OK 20 iso
16.10. Bakkanaalit, 3A-kattosauna
18.10. Jäsenanomuskokous, F1
20.10. Vanhempainsitsit, Otaniemi
31.10. Accenture Management & Strategy Consulting -excu
2.11. Fuksiexcu, Loviisa
6.11. Kähmysauna, 3A-kattosauna
8.11.     Killan ylimääräinen kokous, F1
8.11. Accenture Information Management Systems -excu
14.11. Accenture Technology –excu
16.11. Fyysikkospeksin ensiesitys, Kannusilta
21.11. Vaalikokous, F1
21.11. Pikkujoulut, Rantasauna
22.11. McKinsey –sennuexcu
23.-25.11. Fysikerfest '07, Turku
28.11. Naistensauna, 3A-kattosauna
29.11. Accenture CRM -excu
30.11. Karkkiexcu Fazerille
1.12. Fyysikkospeksin toinen näytös, Kannusilta
2.12. Fyysikkospeksin naksu, Smökki
11.12. Toimarisauna, Gorsu

Vuoden 2007 raati ja toimihenkilöt jaoksittain

Raati
Puheenjohtaja Mikko Loimula
Sihteeri Tapio Lahtiharju
Rahastonhoitaja, vpj Timo Voipio
Fuksikapteeni Otto Vehviläinen
Opintovastaava Ville Valtavirta
Isäntä Laura MacDonald
Emäntä Tuomas Viitanen
Tiedottaja Mari Kaita
Ulkovastaava Joonas Tarpila
Yrityssuhdevastaava Riina Vesanen

Sisäjaos
Kotitonttu Otto Vehviläinen

Atte Lajunen
Lukkari Aki Vähä
Kuoripoika Timo Voipio



Antti Havukainen
Mari Kaita

Hovimestari Anna-Maija Kotilainen
Juha Mali
Jussi Takalo
Vesa-Matti Riekkinen
Lauri Perkkiö
Jarno Pahkala
Olli Heikkinen
Lauri Neuvonen
Petri Heikkinen
Harri Mökkönen
Atte Lajunen

Kulttuurivastaava Tuomo Paavilainen
Muuttotoimikunnan pj Lauri Neuvonen
Muuttomies Lauri Neuvonen

Otto Vehviläinen
Fuusiovastaava Lauri Neuvonen
Liikuntavastaava Simo Saarinen
MaltRk suurmestari Tapani Hyvämäki

Ulkojaos
KTH – yhdyshenkilö Aki Vähä
TEK – yhdyshenkilö Janne Mäkivirta
Dinosaurus Vili Heinonen
Alumniyhdyshenkilö Simo Saarinen
Ulkoministeri Aki Vähä

Infojaos
Hardware operaattori Jukka Nummipuro
Riippari vastaava Sonja Koskela
Kvantin päätoimittaja Antti Huhtala
Kvantin toimittaja Atso Suopajärvi

Juho Häppölä
Juha Voutilainen

Webvastaava Patrik Laiho

Opintojaos
Piirivastaava Sonja Koskela
Tenttiarkistovastaava Risto Vanhanen

Fuksijaos
Isovastaava Teemu Kemppainen

Muut
ManMan yhdyshenkilö Pekka Laitila
Oltermanni Timo Eirola
Kiltakummi Christian Peltonen
Tilintarkastaja Pekka Urhonen

Jussi Kangaspunta



Varatilintarkastaja Antti Savolainen
Juuso Ilomäki

FK-60 tmk pääsihteeri Mauno Taajamaa


