Tilinpäätös ja toimintakertomus 2008
Fyysikkokilta ry

Sisällysluettelo

Yleistä...................................................................................................................................................3
Sisäjaoksen toimintakertomus..............................................................................................................4
Ulkojaoksen toimintakertomus.............................................................................................................5
Opintojaoksen toimintakertomus..........................................................................................................5
Fuksijaoksen toimintakertomus............................................................................................................6
Infojaoksen toimintakertomus..............................................................................................................7
Vuoden 2008 tapahtumakalenteri.........................................................................................................7
Killan raati ja toimihenkilöt 2008.........................................................................................................9
Tilinpäätös..........................................................................................................................................12

Yleistä
Riina Vesanen

Vuosi 2008 oli killan 61. toimintavuosi. Täyden juhlavuoden jälkeen vuoden teemaksi rakennettiin
mukavaa yhdessä tekemisen meininkiä ja linjattiin, että vuoden aikana killan tulisi näkyä erityisesti
jäsenilleen. Erityispainopisteeksi otettiin myös kiltalaisten hyvinvointi: YTHS:ltä ja
opintopsykologilta oli kuulunut huolestuttavia uutisia fyysikoiden mielenterveydestä ja raati päätti
ottaa ongelmaan aktiivisen otteen mm. nostamalla hyvinvointikysymyksiä esille yliopiston sekä
ylioppilaskunnan toimikunnissa ja organisoimalla fukseille opintotutorointia, jotta hyvät
toimintamallit opiskeluun opittaisiin heti opintojen alussa.
Killan vuosi käynnistyi uusissa ympyröissä heti vuoden alussa: Kiltahuone muutti tammikuun
alkupäivinä vanhasta Fysiikan talosta uusiin tiloihin Konetalossa. Kiltahuonetta alettiin sisustaa jo
heti vuoden alusta ja sen avajaisia juhlittiin maaliskuun puolivälin tienoilla vuosijuhlaviikolla. Tällä
hetkellä kiltis on aidosti opiskelijoiden olohuone, jossa saa pelailla pelejä ja tehdä laskareita.
Maaliskuussa juhlittiin tuttuun tapaan killan vuosijuhlaa Fuusiota, joka järjestettiin Kaapelitehtaan
Puristamo-salissa. Juhlassa jaettiin hopeiset ansiomerkit Jaana Vapaavuorelle ja Jussi
Kangaspunnalle. Juhla oli silmiinpistävän railakas, mutta miestappioilta onneksi kuitenkin
vältyttiin. Mopo karkasi kiltalaisilta jossain määrin myös Wappusitseillä, ja loppukeväästä
keskusteltiinkin jonkin verran siitä, miten killan pöytäjuhlia saataisiin vietyä rauhallisempaan
suuntaan. Parhaaksi tavaksi todettiin oma toimintamalli, ja raatilaiset yrittivätkin edustaa syksyn
sitseillä hieman rauhallisemmin.
Keväällä toteutettiin myös perinteikäs pääsiäisen aikaan sijoittuva Puolipitkä, joka vuonna 2008
suuntautui lappeen Rantaan. Excursiokohteet poikkesivat hieman tavanomaisesta ja erityisesti
sairaalavierailusta pidettiin kovasti. Aikaisemmin keväästä piipahdettiin myös Tampereella
Hiukkasen järjestämillä fyysikkositseillä. Wappu sujui killalta perinteisissä merkeissä, ja erityisesti
on mainittava fuksien mallikas suoritus kevään mittelöissä. Wapun alla järjestettiin myös
haalarimerkin suunnittelukilpailu, ja uudet merkit saatiinkin myyntiin näppärästi juuri
Wappuaattona.
Killan syksy alkoi perinteikkäästi Kiljavalta. Tapahtuma sujui mallikkaasti ja uudet fuksit saatiin
integroitua yhteisöön. Jo alusta alkaen tuore fuksikurssi osoittautui erittäin aktiiviseksi ja
innokkaaksi, eikä ole pienintäkään epäilystä siitä, etteikö porukasta löyty tulevaisuuden aktiivisia
kiltatoimijoita. Syksyn alussa järjestettiin myös killan ensimmäinen puolivuotisjuhla Fissio tasan
puoli vuotta ennen Fuusiota sillismuotoisena. Konsepti oli pidetty ja toivottavasti muodostuu
perinteeksi.
Kilta oli vuonna 2008 poikkeuksellisen kansainvälinen: Baltech-vaihdon puitteissa killan vieraaksi
saatiin liettualaisia luonnontieteilijöitä syyskuun lopulla, ja vastaavasti killasta lähti delegaatio
Liettuan Kaunasiin marraskuun lopulla. Lokakuun alussa taas tuotiin Suomeen perinteikäs
Fysikalen, joka tällä kertaa esitettiin Kannunsillan teatterissa. Fysikalen-työryhmä toteutti projektin
mallikkaasti, eikä raati juuri joutunut vaivaamaan projektilla päätään. Speksin jälkeen järjestettiin
nachspex-sitsit, joilla nähtiin parhaita paloja niin suomalaisesta kuin ruotsalaisestakin
sitsikulttuurista.
Loppusyksyyn ajoittui TKK:n satavuotisjuhla, jonka tiimoilta yliopisto järjesti Dipolissa suuret
alumnijuhlat. Juhlien cocktail-tilaisuus järjestettiin kiltahuoneilla, ja Fyysikkokilta saikin
vieraakseen nelisenkymmentä entistä fyysikkoa, mikä oli huomattava määrä verrattuna moniin
suurempiin kiltoihin. Niin ikään loppusyksystä saatiin toteutettua kauan jäissä ollut suunnitelma

lähteä risteilemään: kilta osallistui Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle yhdessä noin 1500 muun
opiskelijan kanssa.
Näin jälkikäteen ajateltuna killan syksy kärsi hieman liiallisesta kunnianhimosta: tapahtumamäärä
oli hurja suhteutettuna ihmisten jaksamistasoon. Raadin hyvinvoinnin kanssa painittiin vuoden
aikana useaan otteeseen, ja siihen olisi pitänyt reagoida vahvemmin. Yhteishenki raadissa oli
kuitenkin hyvä ja kaveria autettiin pyyteettömästi. Yhdessä toimiminen näkyi killassa hyvin ja kilta
toivottavasti astui askeleen lähemmäs riviopiskelijaa myös opiskelijoiden mielestä.

Sisäjaoksen toimintakertomus
Anna-Maija Kotilainen. Laura MacDonald

Vuosi 2008 oli sisäjaokselle täysin uudenlainen, sillä jaoksessa toimi raatilaisina isäntä ja
sisämestari. Etukäteen oli suunniteltu, että isäntä huolehtii sitseistä, saunailloista ja muista
vastaavista tapahtumista, ja sisämestarin vastuualeeseen kuuluvat kiltahuone sekä kulttuuri-ja
liikunta-asiat. Tästä työnjaosta pidettiin vuoden mittaan kiinni.
Vuonna 2008 Fyysikkokillan kiltahuone muutti uusiin tiloihin konetalolle. Edellisenä vuonna
saatujen sponsorirahojen avulla kiltahuonetta sisustettiin, ja myös uuteen kiltahuoneeseen
kuuluvaan keittiöön hankittiin kodinkoneita. Kiltahuoneen opiskeluhuoneeseen hankittiin viisi
tietokonetta, jotka asennettiin käyttökuntoon ja nimettiin nimikilpailun avulla. Internet-yhteyttä
koneisiin vaadittiin pitkin vuotta, mutta valitettavasti yhteys jäi saamatta. Kiltahuoneen
limuautomaatti oli vuonna 2008 ensimmäistä vuotta killan hoidossa. Limupalvelu toimi hyvin.
Lisäksi uusi kiltahuone mahdollisti riittävät tilat raatikopille, jota myös siivottiin ahkerasti pitkin
vuotta. Ahkerien ja reippaiden kotitonttujen ansiosta myös muu osa kiltahuoneesta pysyi siistinä ja
viihtyisänä.
Sitseillä ja saunailloissa tarjottiin perinteiseen tapaan itsetehtyä ruokaa. Näin saatiin ruuan hinta
pysymään matalana, ja varmistettiin allergikkojen huomioiminen. Ruokavalikoimaa pyrittiin
laajentamaan, eikä samaa ruokalajia sitseillä tarjottu kahta kertaa vuoden aikana. Sitsien ja
saunailtojen suunnittelu ja toteuttaminen sujui mallikkaasti ahkerien ja omatoimisten hovimestarien
ansiosta. Lukkarit olivat myös omatoimisia ja hoitivat työnsä mallikkaasti.
Yhteisiä tapahtumia järjestettiin vuoden mittaan mm. Kemistikillan, Tietokillan ja Prodekon kanssa.
Kiltainvälistä yhteistyötä ylläpidettiin myös osallistumalla TKY:n Isännistön ja Emännistön
toimintaan ahkerasti. Yhteistyö Maltain Ritarikunnan kanssa toimi vuonna 2008 erittäin
mallikkaasti, ja ritarit järjestivät omatoimisesti useita tapahtumia, sekä auttoivat isojen sitsien
järjestämisessä.
Liikuntatapahtumia oli vuonna 2008 runsaasti, ja teekkarisarjoihin osallistumisen lisäksi järjestettin
paljon vapaamuotoista liikuntaa kiltalaisille. Liikuntavastaava oli omatoiminen järjestäessään
tapahtumia. Kulttuuririntamalla sen sijaan vuosi oli hiljaisempi. Vuoden aikana pidettiin
Kinopolissa leffailta, jossa katsottiin erityylisiä elokuvia, muun muassa fantasiaa.
Ruotsalaisfyysikoiden speksi Fysikalen laajensi kulttuuririntamaa osaltaan.

Ulkojaoksen toimintakertomus
Jarno Pahkala, Vesa-Matti Riekkinen

Ulkojaoksessa oli toista vuotta kaksi raatilaista, ulkovastaava ja yrityssuhdevastaava.
Yrityssuhdevastaava keskittyi vain yrityssuhteisiin ulkovastaavan hoitaessa kaikki muut kontaktit.
Ulkojaoksen vuosi alkoi Kesätyöinfolla, jossa esiintyivät TEK, Prodeko Recruiting, Innofactor,
Fortum Nuclear Services, VTT:n ydintekniikka ja Nokia Research Center. Esiteltyjen töiden
esitietovaatimukset vaihtelivat muutaman kurssin suorittamisesta tohtorin tutkintoon. Erikois- ja
diplomityöpaikkoja esittelivät FNS ja VTT. Kolmannen ja sitä vanhempien vuosikurssien osaanotto
oli valitettavan pientä. Tämä ei toivon mukaan ole pysyvä ilmiö ja siihen onkin pureuduttava muun
muassa mainostamalla.
Puolipitkä suunnattiin Lappeenrantaan pääsiäislomalla 25.-27.3. Vietimme kaksi yötä Armatuurin
vieraana. Reissun kuljettaja/matkaopas oli kaikkien tuntema ”Julle”. Kolmen päivän aikana
vierailtiin VTI:llä, Ydintekniikan laboratoriossa, UPM:n tehtailla, Etelä-Karjalan keskussairaalassa
tutustumassa sairaalafyysikoiden työhön ja paluumatkalla vielä Gasumilla Kouvolassa. Vierailuja
oli sopivasti; tehtävää riitti mutta vapaallekin toiminnalle oli sijansa. Erityisesti yksityiskohtainen
sairaalavierailu sai kiitosta.
Kiltamme sai tänä vuonna yhteydenoton Liettualaisilta opiskelijoilta, Kaunaksen teknillisen
yliopiston perustieteiden tiedekunnan opiskelijajärjestöltä. Heidän asianaan oli Baltech-vaihto,
johon kiltamme lähti mielellään mukaan. Baltech-vaihto-ohjelman tarkoituksena edistää
Pohjoismaiden ja Baltian maiden opiskelijoiden kulttuurivaihtoa. Sen seurauksena saimme
vieraaksi 8 liettualaista 23.-26.9. Vastaavasti killastamme kävi edustajisto Kaunaksessa 17.-21.11.
Fysikalen tuotiin taas Suomeen. Vieraaksemme saapui reilu 50 ruotsalaista esittämään speksiä
nimeltä Cortés. Spexmästarimme oli ansiokkaasti Aki Vähä. Cortés esitettiin Fyysikkospeksistä
tutussa Kannunkulman teatterissa Espoon keskuksessa. Teatteri oli liki ilmainen mikä vähensi
Fysikalenin järjestämisestä koituvaa vaivaa ja taloudellista riskiä huomattavasti. Teatteri koettiin
hyväksi ja se oli myös riittävän suuri nykyisille katsojamäärille, jotka ovat vähentyneet
aikaisemmista vuosista. Valitettava sattuma oli että TF järjesti samaan aikaan oman ruotsinkielisen
kulttuurin tapahtuman. Kielikysymys aiheutti paljon keskustelua järjestäjien keskuudessa.
Enemmistön kanta oli että Fysikalen pitäisi jatkossa esittää englanniksi, jolloin katsojamäärätkin
voisivat nousta.
Vuoden excutarjonta oli jokseenkin konsulttipainotteinen. Tähän ei varsinaisesti pyritty, mutta
varsinkin syyslukukaudella saimme peräkkäin monta osallistumistarjousta, joista emme toki
halunneet kokonaan kieltäytyä. Useimmilla excuilla ei siten myöskään ollut isoa päälukua
fyysikoita. Muidenkin alojen yrityksiä päästiin näkemään jonkin verran. Vuoden suuri
yhteistyökumppani oli Fortum, joka esimerkiksi oli Fysikalenin ainoa sponsori. Fortumilla käytiin
myös vierailulla PMT:n puolella ja FNS-excu sovittiin jo alustavasti seuraavan vuoden puolelle.
Innofactorin kanssa sovittiin juhlavuotta pienempi vuosisopimus.

Opintojaoksen toimintakertomus
Ville Valtavirta

Vuosi 2008 oli opintojaokselle uusien ajatusten ja avausten vuosi. TKK:n rattaat heittivät jälleen

kerran opintojaoksen eteen kandidaattiohjelmien uudistamisen. Killalta pyydettiin opiskelijajäsentä
työryhmään, joka käsitteli kandidaattiohjelmien uudistamista IL-tiedekunnassa. Opiskelijajäsenenä
toimii Päivi Järvinen. Työryhmä päätyi lausuntoon, jonka mukaan tiedekunnan kandidaattiohjelmia
ei ole mahdollista yhdistää nykyisen mallin mukaan (yhteiset P- ja O- moduuli). Opintojaos toivoo,
että ko. työryhmä jatkaa toimintaansa kandidaattiohjelmien sisällöllisen uudistamisen parissa
vuonna 2009.
Kandidaattiohjelmien uudistamisen hengessä, opintojaos järjesti kiltalaisille opiskelijafoorumin,
jossa pohdittiin Tfm-kanditutkinnon kehittämistä. Opiskelijafoorumi päätyi esittämään fuksivuoden
opintojen järkeistämistä fysiikan ja matematiikan synkronoinnin osalta ja toivoi fuksivuodelle,
nykyistä motivatorisempaa fysiikan kurssia. Tfm-koulutusneuvosto totesi, että kandidaattivaiheen
opinnot kaipaavat uudistamista. Antti Hakola ja Taina Kurki-Suonio olivat kiinnostuneita uuden
fuksifysiikan kurssin järjestämisestä, opintojaoksen kanssa pidetyssä palaverissa. Perusopetuksen
uudistamisen tiimoilta on tarkoitus perustaa työryhmä vuonna 2009.
Vuoden 2008 aikana killassa pilotoitiin opintotuutorijärjestelmää, jossa yksi fuksiryhmän
isohenkilöistä oli erityisvastuussa fuksiryhmän opintoaiheisesta opetuksesta. Opintotuutoreille
pidettiin lyhyt koulutus ja fuksiryhmät tapasivat opintotuutoriaan parin viikon välein
keskustellakseen eri aiheista. Opintotuutoroinnit olivat menestys ja niitä toivottavasti jatketaan
vuonna 2009. Erityisen hyvin toimi järjestelmä, jossa fuksiryhmällä oli opintotäti tai -setä, eli jo
vanhempi opiskelija opintotuutorina.
Killan varjo-opinto-ohjaaja Timo Voipio wikiytti varjo-opinto-oppaan, mutta ongelmat otaxin
kanssa viivyttivät käyttöönottoa vuodelle 2009. Kilta esitteli jälleen tutkinto-ohjelmaa TKK:n
avoimilla ovilla keväällä ja syksyllä abi-infovastaava Kaisa Parkkilan johdolla. Opintoaiheisia
saunoja järjestettiin kaksi. Syksyn aluksi järjestettiin erkkasauna, jossa kiltalaiset jakoivat
kokemuksiaan viime kesän kesätyöpaikoista ja myöhemmin syksyllä järjestettiin tiedeilta, jossa
tutkinto-ohjelman professorit Sebastiaan van Dijken, Matti Lassas ja Jukka Tulkki kertoivat
tekemästään tutkimuksesta.

Fuksijaoksen toimintakertomus
Riina Vesanen

Fuksijaoksen vuosi kului varsin perinteisissä merkeissä. Alkuvuodesta jaosta työllistivät erityisesti
kunniakkaasti hävitty lumisota sekä isoneuwoston järjestämät kaudenavajaiset. Kevään edetessä
työtä riitti Wapun suunnittelemisessa sekä isohenkilöiden koulutuksessa. Lopulta Wappuna lakin
painoi päähän huima määrä, noin 50, entistä fuksia ja fyysikot kunnostautuivat Wapun mittelöissä
suorastaan erinomaisesti.
Uudet fuksit saapuivat Otaniemeen 1.9. ja perinteikäs Kiljava toteutettiin perinteiseen malliin.
Fukseja saapui tänä vuonna pienentyneen sisäänoton takia vain 68. Uusi fuksikurssi osoittautui
todella innokkaaksi: haalarimainospaikat myytiin jopa loppuun ja niin TKY:n kuin killankin
fuksitapahtumissa Fyysikot edustivat vahvasti läpi syksyn.

Infojaoksen toimintakertomus
Lilli Konttinen, Patrik Laiho

Sihteerin virka hoidettiin vuonna 2008 vähän vasemmalla kädellä. Toisin kuin oli aikomus, jokaisen
kokouksen referaattia ei julkaistu killan uutisryhmässä. Myös pöytäkirjat jäivät roikkumaan
pahemman kerran.
Riipparivastaavan kanssa pidettiin huolta killan riippukansioista, ja fuksitkin saivat omansa, vaikka
prujujen toimitus riippukansioihin loppuikin kevään jälkeen Editan lopettaessa toimintansa. Raati
kuitenkin päätti säilyttää riipparipalvelun killan sisäisenä postivälineenä. Vuonna 2009 ei
kuitenkaan riipparivastaavan nimittämiselle liene enää tarvetta, vaan sihteeri voi siirtää kesällä
kansioita vuosikurssilla eteenpäin ja lisätä uusille fyysionaluille omat.
Arkistoon toimitettiin lisää killan papereita, mutta tarkemman arkistoluettelon tekeminen jäi
tulevaisuuteen.
Sekä arkistonhoitajan että riipparivastaavan kanssa käytiin lounastamassa ja juteltiin hommista
muutamaan kertaan, mutta omaa kivaa ei järjestetty.
Kiltalehti Kvantti ilmestyi vuoden 2008 aikana neljä kertaa, ja numero 5/2008 tuli ulos painosta
tammikuussa 2009. Kvantti myös voitti Polyteekkarin Vuoden kiltalehti -palkinnon. Kvantin
toimitus järjesti päätoimittajan johdolla paljon yhteistä toimintaa, ja kilta kustansi mm.
toimitukselle saunan uudenvuodenaattona palkiten näin kiltalehtikulttuurimme elvyttämisen.
Kvantti myös hankki itsenäisesti mainoksia painokulujen kattamiseksi. Yhteydenpito kiltalehtemme
ja raadin välillä olisi voinut olla paljon aktiivisempaa ja säästää monilta väärinymmärryksiltä.

Vuoden 2008 tapahtumakalenteri
Vuonna 2008 järjestettiin kaiken kaikkiaan 62 tapahtumaa, joissa kilta oli enemmän tai vähemmän
organisoivana osapuolena. Tämän lisäksi kilta ja kiltalaiset osallistuivat useisiin TKY:n ja
Otaniemen ulkopuolisten yhteistyöjärjestöjemme tapahtumiin. Vuosittainen tapahtumamäärä
näyttää vakiintuneen melko suureksi, ja esimerkiksi marraskuulle osui jopa 14 erillistä tapahtumaa.
Tässä on listattu tapahtumien päivämäärät, nimet sekä tapahtumapaikat. Isoimmista tapahtumista on
kerrottu tarkemmin aikaisemmin tässä toimintakertomuksessa.
11.-13.1
21.1.
28.1.
4.2.
13.2.
20.2.
22.2.
25.2.
26.2
27.2.

Raadinvaihto, Pääkaupunkiseutu
Kaudenavajaiset, Rantasauna
Fuksiryhmien ilta, Gorsu
Kesätyöinfo, OK20 iso
Lumisota (KK:n kanssa), Rantasauna
Bakkanaalit, Ossin Linna
Fyysikkositsit, Tampere
Futurice-sauna, OK20
Fyysikkospeksin kaato, Gorsu
Killan vuosikokous, K215

29.2.
3.3.
4.3.
6.3.
12.3.
12.3.
15.3.
25.-27.3.
29.3.
2.4.
3.4.
6.4.
7.4.
14.4.
16.4.
18.4.
21.4.
25.4.
5.5.
17.5.
5.7.
30.8.
1.9.
6.9.
13.9.
16.9.
19.9.
23.-25.9.
2.-4.10.
8.10.
14.10.
20.10.
22.10.
23.10.
31.10.
3.11.
6.11.
6.11.
10.11
11.11.
14.11.
20.11.
20.11.
1.-23.11.
23.11.
26.11
26.11.
28.11.
29.11.
4.-5.12.
5.12.
8.12.

Karkaussitsit (Resonanssin kanssa), Smökki
Peli-ilta, OK20
Fuusioreaktori, Gorsu
Tanssi- ja tapakertaus (PJK:n kanssa), Smökki
Kiltiksen avajaiset, Kiltahuone
BCG-excu
Fuusio 61, Kaapelitehdas
Puolipitkä, lappeen Ranta
Fuusion kaato, Otaranta
Tiedekuntasitsit (Prodekon ja TiK:in kanssa), Smökki
Wappuluento, K326
Tiedekuntapeli-ilta (Prodekon, Athenen ja TiK:in kanssa), OK20
Laulusauna, OK20pieni
InnoYO-info (TKYH:n kanssa), K216
Laulukoe 2, OK20 pieni
Wappusitsit (Tekstiilareiden ja Kopedan kanssa), Smökki
Gapgemini-excu
Fuksijäynä (IK:n ja MK:n kanssa), Helsinki / Suomenlinna / Rantasauna
Isosauna, Gorsu
Kaudenpäättäjäiset, Ossin Linna
Kesäsitsit, Takkakabinetti
Isosauna - Karo, Hannes, Riina - OK20
Ekapäivä & Kiljava - Raati - Otaniemi, Kiljava
Liikuntakiva, Otaniemen urheilukenttä
Fissio 0,Takkakabinetti + Pelitila
Laulusauna, Ossin Linna
Teekkarikulttuuri-ilta, Smökki
Liettualaisten vierailu, Otaniemi / Helsinki
Fysikalen, Kannunsillan teatteri / Otaniemi
Erikoistyösauna, Otarannan kattosauna
Bakkanaalit, 3A Kattosauna
Lastenkutsut (AS:n ja KK:n kanssa), OR kerhotila
Fortum PMT -excu, Keilaniemi
Jäsenanomuskokous, K213
Futurice-excu, Lauttasaari
Fuksiexcu, Olkiluoto, Gorsu
McKinsey-excu
Tyttökivaa, Dernecon
Accenture-excu, Ruoholahti
Tiedepäivät, Ossin Linna
Nakkikahvit, Kiltis
Vaalikokous, osa I, K215
August Associates -excu
Fysikerfest, Jyväskylä
Kevään suunnittelu, Takkakabinetti
Vaalikokous, K215
Pikkujoulut, OK20
Capgemini-excu
Vanhempainsitsit, Smökki
Luonnontieteilijöiden jouluristeily, Turku
Alumnietkot, Kiltahuone
Toimarisauna, Gorsu

Killan raati ja toimihenkilöt 2008
Raati
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Opintovastaava, vpj
Fuksikapteeni
Isäntä
Sisämestari
Tiedottaja
Ulkovastaava
Yrityssuhdevastaava

Riina Vesanen
Lilli Konttinen
Risto Vanhanen
Ville Valtavirta
Karoliina Oksanen
Laura MacDonald
Anna-Maija Kotilainen
Patrik Laiho
Jarno Pahkala
Vesa-Matti Riekkinen

Opintojaos
Opintovastaava
Varjo-opinto-ohjaaja
Abi-infovastaava
Opintotuutorivastaava
Opintotuutorit

Ville Valtavirta
Timo Voipio
Kaisa Parkkila
Tapio Lahtiharju
Tony Nysten
Jaakko Uusitalo
Jaana Vapaavuori
Teppo Luukkonen
Otto Seiskari
Joel Lehikoinen
Jonne Koski
Tuomo Tanttu
Halopedit
TDKN
Ville Valtavirta
varalla
Timo Voipio
Tfm-koulutusneuvosto
Ville Valtavirta
Jaakko Virtanen
Timo Voipio,
varalla
Sonja Koskela
Riku Oja
Risto Vanhanen
TDK kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto Timo Voipio
varalla
Ville Valtavirta
Sisäjaos
Fuusiovastaava
Liikuntavastaava
Kotitontut

Joonas Tarpila
Teppo Luukkonen
Ville Koponen
Aira Hast
Mikko Nummela

Hovimestarit

Lukkarit
Kuoripoika
Lukkariwaari

Jyri Salpakari
Heini Huotari
Tapio Lahtiharju
Otto Ojanen
Mikko Loimula
Otto Vehviläinen
Antti Havukainen
Paavo Lehtelä
Aki Vähä

Ulkojaos
KV-vastaava
TEK-yhdyshenkilö
Ulkojaoksen kippa-Riinasjajoona
Spexmästaren
Alumniyhdyshenkilö
SFO-yhdyshenkilö

Simo Seppälä
Timo Voipio
Joonas Tarpila
Riina Vesanen
Aki Vähä
Tapani Hyvämäki
Mari Kaita

Fuksijaos
Isovastaava

Hannes Alarotu

Infojaos
Riipparivastaava
Arkistonhoitaja
Kvantin päätoimittaja
Kvantin taittaja
Kvantin taittaja
Kvantin toimitus

Aira Hast
Onerva Korhonen
Juuso Ilomäki
Klausveikko Oinonen
Andreas Carpen
Mikko Loimula
Vili Heinonen
Antti Huhtala
Juho Häppölä
Mikko Kataja
Harri Mökkönen
Lauri Neuvonen
Tony Nysten
Lilli Konttinen
Atso Suopajärvi
Sini Suuronen
Niklas Tapola
Otto Vehviläinen

Muut
Oltermanni

Timo Eirola

Kiltakummi
Tilintarkastaja
Varatilintarkastaja

Katariina Nyman
Jussi Kangaspunta
Timo Voipio
Mikko Loimula
Juuso Ilomäki

Tilinpäätös

