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Puheenjohtajan katsaus

Vuosi 2010 oli killan 63. vuosi ja melko tavallinen kiltahistoriassa ainakin siinä mielessä, että se ei 
ollut juhlavuosi, syksyn työmäärää ei lisännyt fyysikkospeksi ja fysikerfestkin oli tänä vuonna jossain 
muualla. Tämä jätti raadille 2010 aikaa uudistaa perustoimintaa ja käyttää aikaa vanhojen tapojen 
miettimiseen.  Puolipitkä suuntautuikin suureen itäiseen satamakaupunkiin Pietariin. Syksyllä 
järjestettiinkin sitsit käänteisessä aikajärjestyksessä eli tistiS. Viime vuosina aktivoitunutta 
varaslähtöperinnettä kehitettiin edelleen eriyttämällä vanhojen kesältäpaluutapahtuma fuksien toisiinsa 
tutustumistapahtumasta. Raati tuli kiltalaisten irkkiin !kysy.raadilta kanavalla, joka osoittautui hyväksi 
ja helpoksi keinoksi tavoittaa raati. Toivottavasti tietoisuus kanavan olemassaolosta leviää edelleen.

Vuonna 2010 raadin apuna toimi hyvin tiivisti isovastaavamme Jaakko Virtanen, joka toi moneen 
tilanteeseen arvokkaita neuvoja pitkän kiltakokemuksensa turvin. Vuosi oli poikkeuksellinen siinä 
suhteessa, että kokousten pöytäkirjat valmistuivat säntillisesti, yleensä jo parin tunnin kuluttua 
kokouksesta. Kunniamaininta tästä sihteerillemme Marikolle.

Vuoden aikana päästiin viimeinkin eroon kopiokoneen leasing sopimuksesta. Kilta toivottaa 
kopiokoneelle hauskaa loppuelämää autuaammilla mailla.

Kiltalaisten hyvinvointiin pyrittiin tänäkin vuonna panostamaan erityisesti. Aihe oli ajankohtainen 
senkin vuoksi, että vuoden aikana valmistui myös loppuraportti killassa tehdystä 
hyvinvointitutkimuksesta, joka osoitti, että fyysikot ovat huomattavasti kuormittuneempia kuin 
keskiverto korkeakouluopiskelijat. Keväällä ja syksyllä järjestettiin hyvinvointikisa, joka kannustikin 
kiltalaisia raportoimaan (ja toivottavasti myös pohtimaan) liikuntaansa ja alkoholinkäyttöään. Syksyn 
lopulla järjestettiin Otarannan kattosaunalla rentoutussauna, jossa keskityttiin hyvään oloon ja 
rauhoittumiseen kasvonaamioiden, jalkakylpyjen, akupainannan ja muiden keinojen avulla. Molemmat 
konseptit olivat menestyksiä ja säilyvät toivottavasti killassa.

Vuoden aikana kilta keräsi rahaa ja teki jäseniään tunnetuksi osallistumalla kreisibailauksenakin 
tunnettuihin siiderimainoskuvauksiin. Kiltaa kyseltiin mukaan myös kotimaiseen draamasarjaan Missä 
kuljimme kerran, mutta aiempi kuuluisuuden huuma oli saanut kiltalaiset pakenemaan julkisuutta siinä 
määrin, ettei projektiin lähdetty mukaan.

Fuusiota juhlittiin vuonna 2010 Sörnäisissä ravintola Ranta-Aurassa. Juhlat olivat ilahduttavat ja 
vatsatanssijat hurmasivat yleisönsä. Juhlassa luovutettiin hopeinen ansiomerkki Petri Heikkiselle, Juuso 
Ilomäelle ja Laura MacDonaldille.

Raati pyrki vuoden aikana monipuolistamaan toimihenkilöiden palkitsemiskulttuuria ja järjestikin 
toimareiden virkistyspäivän kevään kauniilla säällä. Uiskentelun, naruhyppelyn ja jäätelönsyönnin 
jälkeen ilta huipentui sitsien merkeissä. Syksyllä järjestettiin toimareiden halloween-party, jossa 
etsittiin taskulamppujen avulla hopeisia munia Otarannan ympäristöstä, syötiin kurpitsapiirasta ja 
katsottiin kauhuelokuvia.

Kilta koki vuoden aikana myös taustajoukkoihinsa kohdistuvan menetyksen, kun kunniajäsen Pekka 
Tarjanne kuoli.



Sisäjaos

Vuonna 2010 sisäjaos palautettiin kahden vuoden kokeilun jälkeen vanhanmalliseksi ja sisämestarin 
virka poistettiin. Isäntä ja emäntä jakoivat vastuun tapahtumista tasapuolisesti ja he vetivät 6 hengen 
hovimestraristoa, joka osallistui hyvin aktiivisesti tapahtumien järjestämiseen.

Sisäjaos järjesti vuoden aikana useat sitsit, saunaillat ja jatkot. Yhteistyötä tehtiin perinteisesti mm. 
Kemistikillan ja Kopedan kanssa, minkä lisäksi tutustuttiin mm. pohjoismaisten kielten opiskelijoiden 
yhdistykseen Saagaan yhteissitsien merkeissä. Sisiksen järjestämistä tapahtumista suurimman suosion 
saavutti 136 hengen voimin sitsatut Kaverisitsit ja uudenlaisia iloittelutapahtumia edusti esimerkiksi 
Munanmittaus, jossa Fyssa ja AS ottivat leikkimielisesti toisistaan mittaa – pelivälineenä tietenkin 
muna. 

Sisäjaoksessa kiinnitettiin paljon huolta hovimestareiden jaksamiseen ja porukka saatiinkin hitsattua 
hyvin yhteen, mikä takasi tapahtumien onnistumisen ja paremman jaksamisen kaikille sisisläisille. 
Lukkaristo ja Maltain Ritarikunta toimivat tapansa mukaan itsenäisesti. 

Keväällä 2010 sisäjaos laajensi kiltiksen suklaamyynnin kunnolla kiltalaisten ulottuville ja palvelu 
saavutti suuren suosion. Vuodelle 2011 kiltismyynnin kasvu ja jatko turvattiin uudella sisäjaoksen 
raativiralla.

Vuoden aikana sisäjaos sai paljon kehuja ruuan laadusta ja tapahtumien onnistumisesta. Kuitenkin 
suurimmaksi ongelmaksi voinee nimetä ohjelman puuttumisen / tylsyyden, sillä ohjelmaa tapahtumiin 
sisis suunnitteli ja hankki hyvin vähän jos lainkaan. Tähän kiinnitettiin huomiota raativuoden aikana ja 
uuden sisäjaoksen kolmannen raatilaisen, hupimestarin, toimenkuvaan määriteltiin ohjelmatarjonnasta 
vastaaminen. 

Ulkojaos

Ulkojaoksessa oli viime edellisten vuosien tapaan kaksi raatilaista, ulkovastaava ja 
yrityssuhdevastaava. Ulkojaoksen toimareihin kuuluivat TEK-yhdyshenkilö, alumniyhdyshenkilö, kv-
vastaava, kiltisvastaava, kiltisapureita, liikuntavastaava, kulttuurivastaava sekä spexmästaren.

Kevään ohjelmaa:

Fuusio: Vuosijuhlat sujuivat tavalliseen, loistavaan tapaan. Sponsorointien kanssa meinasi tulla kiire, 
mutta tarvittu summa saatiin kasaan. Fortum toimi pääsponsorina ja Innofactor piti coctail-tilaisuuden 
puheen. Jatkossa kannattaa muistaa aloittaa Fuusion targetoitu diilimyyminen mahdollisimman 
aikaisin.

Urapaja: Rektytointitilaisuus sai uuden nimen ja siirtyi uuteen paikkaan konetalolle. Konetalo oli hyvä 
ratkaisu, koska esittelytila, sali 213, sekä ruokailutila saatiin ilmaiseksi käyttöön. Optimitilaisuudessa 
on noin kuusi yritystä ja 20 minuutin esitykset. Välissä on kahvitauko ja lopussa korkeatasoinen 
ruokailu, jossa yrityksen edustajat voivat jutella kahdenkesken fyysikoiden kanssa.

Puolipitkä: Excu suuntautui tänä vuonna Pietariin neljäksi päiväksi. Excun järkkäily oli varsin työlästä, 



mutta sen arvoista. Viisumit, bussi ja majoitus onnistuivat matkatoimiston kautta, mutta excukohteet oli 
hankalammin löydettävissä. Lopullisiksi excukohteiksi saatiin excu Polyteknilliseen korkeakouluun, 
Suomalais-Venäläiseen Innovaatiokeskukseen sekä Baltikan panimolle. Reissu onnistui erittäin hyvin 
ilman sen suurempia ongelmia, eikä matkanjärjestäjän tarvinnut stressata enää itse matkan
aikana. Osallistujia oli täysi bussillinen eli 47 henkeä. Excu keräsi paljon kiitosta :). Excuidiootin 
uljaan hatun ansaitsi tänä vuonna yrityssuhdevastaavamme Martti Sutinen.

Kiltiksen synttärit: Kiltisvastaava apureineen järkkäsi kiltikselle hienot koristelut ja tarjoilut sekä 
riemukkaan hauskat kiltisolympialaiset palkintoineen. Kiltahuone täyttyi iloisista ja juhlamielisistä 
kiltalaisista :)

Hyvinvointikisa: Liikuntavastaava Tatun ja emäntämme Ainon kanssa suunnittelimme ja valmistimme 
hyvinvointikisan, joka lanseerattiin kiltiksen synttäreillä. Kisa osoittautui suosituksi ja yhdisti 
kiltalaisia :). Palkintojenjako tapahtuu kauden päättäjäisissä. 

Curling-excu: Liikuntavastaava järkkäsi urheilullisemman excun, jolle oli myös kysyntää.

Kopedan kanssa megazoneen: Paikallaolijat kehuivat tapahtumaa, ja kopedistit ehdottivat 
samankaltaista tapahtumaa järjestettäväksi ensi vuonnakin. Osallistujina oli kopedistien lisäksi 
enimmäkseen fyysikkofukseja, sillä tapahtuman ajankohta osoittautui samaksi kuin isositsien.

Kv-opiskelijoiden kanssa tehtiin keväällä retki Heurekaan ja kevään lopuksi järjestettiin yhdessä 
Prodekon kanssa Farewell-party ulkkareille Gorsussa. 

Teekkarispeksiexcu: Kiltalaiset lähtivät porukalla katsomaan teekkarispeksiä. Ryhmälipun sekä killan 
tuen ansiosta lippujen hintoja saatiin kolme euroa alaspäin ja excu tulikin täyteen innokkaita 
speksinkatsojia.

Toimareiden virkistys:
● Tutustumis/ideointi tapahtuma, jmt10H kerhotilasa, jossa tarjottiin wokkia ja poppareita 
ja vanhat ja uudet toimarit esittäytyivät sekä puhuttiin tulevasta keväästä. Lisäksi pelattiin Bangia, joka 
oli hyvä tapa tutustua muihin ja rentouttaa ilmapiiriä :)
● Ulkojaoksen kanssa käytiin keilaamassa ja sen jälkeen läheisessä Pickwick 
pubissa yksillä ja pelaamassa Aliasta. Lähes kaikki olivat paikalla ja oli hauskaa :)
● Grillailua niemenkärjessä, jossa vaihdetaan kuulumisia ja jutellaan kuluneesta 
keväästä ennen kauden päättäjäisiä.

Fysikalentoimikunta: Fysikalen toimikunta potkaistiin käyntiin keväällä, Spexmästaren teki 
toimintasuunnitelman, ajankohdat on sovittu, teatteri varattu ja ruotsalaisiin ollaan jo oltu yhteyksissä. 

Poppikone: Vapuksi saatiin uusi hauskuuslaite eli autonosiin perustuva raskas ja kestävä, mutta 
kannettava äänentoistojärjestelmä. Ongelmaksi osoittautui liian keveät vene-elementit, jotka eivät 
kestäneet vahvistimen tehoa. Kannattaa hankkia autoelementit, joita saa korkeampitehoisina 
halvemmalla. Lisäksi esimerkiksi sadesuojaa suositellaan ja sponsoreita kannattaa hankkia sillä laattoja 
on helppoa kiinnittää sivuihin. Torahampaatkin pitää maalata.

Syksyn ohjelmaa:

FysikerFest: Fysikerfesteille Tampereelle lähdettiin Jullen kyydillä. Matka oli erittäin onnistunut ja 



Tampere koettiin hauskaksi paikaksi.

Jouluristeily: Risteilemään lähti ennätysmäärä fyysikoita eli n. 90 henkeä. Matka järjestettiin kahdella 
bussilla ja mukaan otettiin myös biolaisia ja pari sikkiläistä.

Todettiin kv-vastaavan kanssa, että killan vaihtarit pitäisi integroida paremmin mukaan kiltaa, joten 
kesällä kirjoitettiin vaihtareille infoläystäke. Syksyllä järjestettiin vaihtarisauna ja saatiin vaihtareita 
mukaan sitseille ja muihin tapahtumiin. Ensi vuotta parannettiin siirtämällä kv-vastaavan tehtävä 
raatilaiselle.

Ulkojaos kokoontui ideoimaan syksyn aluksi ja oman virkistyksen sijaan päätettiin järjestää kaikille 
toimareille Halloween-party.

Kulttuuriexcu järjestettiin oopperaan katsomaan Madama Butterflya. Liikuntavastaava vaihtui syksyllä, 
ja uusi liikuntavastaava laittoi urheiluliivitilauksen aluille. Hyvinvointikisaa jatkettiin 
menestyksekkäästi syksyllä isommalla liikuntapistetaululla ja palkinnot jaettiin pikkujouluissa.

Syksyllä vieraaksemme saapui reilu 50 ruotsalaista esittämään speksiä nimeltä Pompeji. 
Spexmästarimme Teppo Luukkonen yhdessä Fysikalen-toimikunnan kanssa järjesti vierailun. Pompeji 
esitettiin Tapiolan lukiolla, sillä Kannunkulman teatteri oli remontissa. Ruotsalaisille järjestettiin 
rastikiertelyä Otaniemi-Tapiola akselilla ja Nach Spex pidettiin Design Factorylla.

Fuksiexculla oli kohteenaan Olkiluoto. Ihan jees, vaikka vähän same old, same old. Nähtiin jätevarasto 
ja kalvosulkeiset. Otaniemessä oli jatkot.

Opintojaos

Hyvinvointitutkimus

Hyvinvointikyselyä kehitettiin vielä vuoden alkupuolella. Opintojaos osallistui aktiivisesti kyselyn 
kehittämiseen mm. kommentoimalla kysymyksiä ja ehdottamalla uusia. Hyvinvointikysely pidettiin 
helmikuun loppupuolella ja vastuksia siihen tuli runsaasti, n. 230. Hyvinvointikyselystä tehtävän 
raportin alkuperäinen DL oli huhtikuun lopussa, mutta raportin tekeminen venyi, koska alkuperäisiä 
kysymyksiä muutettiin paljon kehityksen aikana, ja vastauksien käsittelykin oli arvioitua työläämpää. 

Raportti valmistui kesällä ja sen tekijä Susa Kalliomaa tuli esittelemään tuloksia KOKA:n kokoukseen 
elokuussa. Tulokset herättivät luonnollisesti hyvin paljon keskustelua. Erityisesti lomakkeeseen 
sisällytetyn General Health Questionnaire:n (GHQ-12) tulokset, jonka mukaan noin kolmannes TFM-
opiskelijoista on kuormittuneita oli keskustelun keskipisteessä. Tietyt professorit esittivät kantaansa, 
jonka mukaan koulutusohjelman tulee ollakin vaativa. Opiskelijajäsenet argumentoivat paremman ja 
motivoivamman opetuksen puolesta, jolloin koulutusohjelma voisi olla vaativa, muttei liian 
kuormittava. 

Raportista tehtiin myös kaikille opiskelijoille tarkoitettu tiivistetty, noin 15 sivuinen, versio joka on 
saatavilla sähköisesti. Opintojaos päätti kokouksessaan tuoda kiltalaisille tilastotietoa opiskelijoiden 
keskimääräisestä opintopistekertymistä, jota on valmiiksi saatavilla TKK:n omissa julkaisuissa, 
vastapainoksi hyvin vaativalle viralliselle tavoitteelle 60 op vuodessa. Loppuvuodesta kiirellisellä 
aikataululla tehty TEE-arviointi kuitenkin esti tämän projektin tekemistä.



Tapahtumia ja toimintaa

Opintojaos oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa alumnisaunaa, jonka katsottiin onnistuvan 
hyvin. Opiskelijoita ja alumneja oli runsaasti paikalla rantasaunalla keskiviikkona 18.3.2010 ja 
alumnien esitykset herättivät paljon kysymyksiä. Opintojaos päätti kokouksessaan järjestää vastaavaa 
tapahtumaa vähintään vuosittain.

Fuksit saivat erityistä apua selkkareiden tekemiseen opintojaoksen järjestämissä tilaisuuksissa, joissa 
opetettiin LaTeXin ja Matlabin alkeita erityisesti selkkarin tekemisen näkökulmasta. Tilaisuuksia 
pidettiin kaksi kertaa III-jakson alussa, sekä yksi IV-jakson alussa. Vastaavanlaisia opetustilaisuuksia 
on aiemmin pidetty joissakin fuksiryhmissä, mutta vuonna 2010 opetus oli ensimmäistä kertaa 
suunnattu kaikille killan fukseille. Opetuksesta saatu palaute oli vähäistä, mutta sävyltään erittäin 
positiivista. Opintojaos päätti kokouksessaan järjestää vastaavanlaista opetusta myös seuraaville 
fuksisukupolville.

Fyysikkokillan varjo-opinto-opasta pidettiin yllä VOOwiki-kirjoitusilloissa, joita järjestettiin kerran 
keväällä ja syksyllä. Rennossa ilmapiirissä syntyi kiitettävästi uusia kurssikuvauksia, joiden kirjoittajat 
palkittiin viinillä ja suklaalla.

Opintojaos järjesti alkuvuodesta opintotuutorointia fukseille ja nyt myös kokeiluna vanhemmille 
opiskelijoille. Kokouksiin saapui muutamia vanhempia opiskelijoita, joita autettiin mm. omien 
opintojen suunnittelussa. Myöhemmin kokoontumiset lopetettiin osallistujien vähäisyyden vuoksi. 
Osallistuneet kuitenkin kertoivat kokeneensa ohjauksen hyödylliseksi.

Loppukesästä rekryttiin uudet opintotuutorit tulevaa fuksisukupolvea ajatellen, ja tutorointi lähti 
käyntiin alkusyksystä. Jokaiselle fuksiryhmälle saatiin kaksi tutoria ja tutoreiksi saatiin runsaasti 
vanhempiakin opiskelijoita. 

Edunvalvontaa Aalto-Yliopistossa

Keväällä perustettiin TFM:lle perustettiin tutkinto-ohjelmatoimikunta, joka sai kutsumanimen KOKA, 
jolle asetettiin seuraavat tehtävät:
-TFM-tutkinto-ohjelman kehittäminen ja tutkinnon rakenteen arviointi 
-kurssien ydinainesanalyysi- ja mitoitustuloksien läpikäynti 
-kurssipalautteiden käsittely 
-koulutusneuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelu tarvittaessa (valintaperusteet ja vuosiottokiintiö, 
-tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan tulevat muutokset) 
-niiden tutkinto-ohjelman asioiden käsittely, jotka eivät vaadi koulutusneuvoston päätöstä (mm. 
tuutorointiin liittyvät linjaukset, vuosikursseittain kerättävä opiskelijapalaute, opintojen seuranta). 

Tutkinto-ohjelmatoimikunta käsitteli yleisempiä asioita kuin koulutusneuvosto, ja kokoontui siis 
hieman harvemmin. Keväällä KOKA kokoontui kolmasti ja syksyllä neljä kertaa. Keväällä keskustelun 
aiheina olivat mm. syksyn 2009 kurssien kurssipalautteet, ydinainesanalyysit, tutkinto-ohjelman 
tavoitteet, tenttikysymysten ja mallivastausten jakaminen opiskelijoille ja urainfo. Opintojaos kiinnitti 
erityistä huomiota negatiivista palautetta saaneisiin kursseihin, kuten termodynamiikka ja 
funktionaalianalyysin perusteet. Opettajat veivät terveiset kurssien henkilökunnalle ja lupasivat 
parannuksia kursseihin. Kevään 2010 kurssipalautteita käsiteltiin puolestaan syksyn toisessa 
kokouksessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin kursseihin L4 ja statistinen fysiikka.



Loppusyksyn KOKA:n kokouksissa käsiteltiin erityisesti Aallon kaikkia koulutusohjelmia 
koskettanutta Teaching Evaluation Exercise:a (TEE). Itsearviointiraportti annettiin KOKA-ryhmän 
tehtäväksi. Nopealla aikataululla tehtäväksi annettu raportti aiheutti aluksi vastahakoisuutta, mutta 
projektin lähdettyä käyntiin se eteni hyvin henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Edunvalvontaa jatkettiin tuttuun tapaan myös koulutusneuvostossa ja tiedekuntaneuvostossa. 
Keskustelun aiheina koulutusneuvostossa oli keväällä mm. fyysikkofukseille räätälöity ruotsin 
itseopiskelukurssi ja koe, joka päätettiin järjestää ensi vuonna uudestaan. Syksyllä koulutusneuvosto 
päätti ehdottaa EB ja IB -tutkintojen pohjalta paperivalinnalla hakevien kynnysehtojen kiristämistä. 
Tähän asti EB ja IB -tutkinnoilla on ollut samat paperivalinnan kynnysehdot kaikissa TKK:n 
koulutusohjelmissa. Ehdotus hyväksyttiin myöhemmin akateemisessa komiteassa. Päätös pohjautui 
opintojaoksen ehdotukseen EB ja IB -tutkintojen paperivalintojen kynnysehtojen kiristämiseen, josta 
erityiskiitos kuuluu Timo Voipiolle.

Loppukeväästä paljon keskustelua herättävät TKK:n rakenneuudistus ja kandidaattitutkinnon 
uudistuksen suunnitelmat. Opintovastaava osallistui aktiivisesti keskusteluun ja kävi lukuisissa 
keskustelutilaisuuksissa tämän asian tiimoilta. Opintovastaava kävi kuulemassa ja keskustelemassa 
aiheista 5.5 johtavan dekaanin aamukahveilla ja samana sekä seuraavana iltapäivänä AYY:n 
järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Yhdessä opintoneuvoston kanssa opintovastaava kävi lyhyesti 
tapaamassa vararehtoria 17.5 ja 19.5, sekä 31.5 AYY:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa rakenne- 
ja kandiuudistuksesta. Rakenneuudistus toteutettiin ajallaan ja TKK jakautui neljäksi korkeakouluksi 
1.1.2011. Kandiuudistuksen aikataulu siirrettiin myöhemmäksi.

Syksyn alussa monet kokivat ikävän yllätyksen, kun työasemat oli siirretty ilman ennakkovaroituksia 
Aalto-ympäristöön, johon ei voinut kirjautua vanhoilla TKK:n tunnuksilla. Aallon IT-johtaja Pekka 
Kähkipuro kutsuttiin myöhemmin syksyllä opintoneuvoston kokoukseen ja sai siellä kuulla 
palauteryöpyn sekä IT-migraation tiedotuksen puutteesta, että Noppa-sivuston toimimattomuudesta, 
erityisesti koeviikkojen aikana.

Fuksijaos

Fuksijaoksen vuosi kului työntäyteliäästi. Keväällä fuksijaoksen tehtävä oli pääosin tukea 
FuksiGabrielia etenkin Wapun alla. Helmikuussa fuksijaos järjesti perinteisen lumisodan keemikoita 
vastaan, mikä päättyi silloin harmilliseen tappioon. Alkukeväästä aloitettiin myös ISOrekry, minkä 
tuloksena saimme paljon aktiivisia ja hyviä ISOja. Fuksijaos osallistui myös kevään aikana 
ISOkoulutuksien järjestämiseen.

Ennen koulujen alkua fuksijaoksen tärkeimmät tehtävät oli saada Fuksiopas tehtyä sekä suunnitella 
ensimmäiset viikot huolella. Syksy aloitettiinkin jo lähes perinteeksi muodostuneella varaslähdöllä 28.8 
Alvarin aukiolla, mikä onnistui todella hyvin. Paikalle tuli paljon fukseja ja pienen alkujäätyilyn 
jälkeen fiilis muuttui hyväksi. 

Kiljava järjestettiin perinteiseen tapaan fuksien ensimmäisenä päivänä, mikä tänä vuonna oli 30.8. 
Kiljavalle tuli paljon fukseja sekä vanhempia tieteenharjoittajia ja tapahtuma onnistui kaikinpuolin 
hyvin. Tänä vuonna fukseja tuli 67. 

Syksyn aikana fuksit osallistuivat aktiivisesti killan toimintaan. Fuksiexculla käytiin olkiluodossa, mikä 



ei mennyt niin hyvin kuin olisi voinut, koska olkiluodossa meille ei tarjottu kunnon ruokaa. Kunnon 
lounaan puute tuli meille täytenä yllätyksenä, mikä vei vähän fiilistä koko reissulta. Fuksiexcu meni 
tänäkin vuonna täyteen. 

Tänä vuonna muistimme myös ottaa inttiinlähtijät huomioon ajoissa, joten ne jotka inttiin lähtivät 
suorittivat fuksipisteensä jo syksyn aikana. Muuten tilanne näyttää siltä, että tänä vuonna lakinsaajia 
tulee olemaan reippaat kolmisenkymmentä. 

Tapahtumat 2010

Vuosittainen tapahtumamäärä killassa näyttää asettuneen 60-70 tapahtumaan. Seuraavassa listaa 
tapahtumista, joissa kilta oli 2010 enemmän tai vähemmän organisoivana osapuolena.

8-17.1. Lapin hiihtoreissu
15.1. Kaudenavajaiset, Rantsu
29-31.1. Raadinvaihto, Pääkaupunkiseutu
2.2. Fuksiryhmien ilta, OK20 iso
2.2. Urapaja, K213a
8.2. Fortum Nuclear Services -excu
10.2. Lumisota kemistien kanssa, Alvarin aukio & Rantsu
13.2. Kaverisitsit, Smökki
18.2. Fuusion rekrykahvit, Kiltis
21.2. Curlingexcu
28.2. Leffailta, OR Kerhotila
2.3. Vuosikokous, K215
3.3. FK-Saga-sitsit, Takkakabinetti
4.3. McKinsey second year event
10.3. Kiltisolympialaiset / Kiltiksen synttärit, Kiltis
10.3. Fuusion tanssi- ja tapakoulutus
13.3. Fuusio 63, T-talo, ravintola Ranta-aura, Magito, Rantsu
14.3. Fuusio 63 Sillis, Rantsu
16.3. BCG 2nd year event
17.3. Comptel-excu
17.3. Aluminsauna, Rantsu
18.3. ABB-excu
19.3. Megazone Kopedan kanssa & jatkot, Ossin linna
24.3. Annihilaatio, Fabrik
25.3. Futurice-excu
28.3. Speksiexcu
30.3. Bakkanaalit, Gorsu
6-9.4. Puolipitkä, Pietari
19.4. Fyysikon etiikka-seminaari, K215
15.5. Kaudenpäättäjäiset, Ossin linna
27.5. Killan ylimääräinen vuosikokous, K215
17.7. Kesäsitsit, Takkakabinetti
21-22.8. Vanhojen varaslähtö, AK:n maja
28.8. Fuksien varaslähtö
30.8. Eka päivä, Otaniemi & Kiljava



11.9. Fissio, Takkakabinetti, Peli-ja sitsitila, JMT 3:n sauna
14.9. Laulusauna, Ossin linna
16.9. Innofactor-excu
25.9. Teekkarikulttuurisitsit, Smökki
28.9. Amazing case, Otaniemen ympäristö, Rantsu
29.9. Vaihtosauna
2.10. Fysikalen + nachspex, Tapiolan lukio, Design Factory
7.10. Tyttöjen ilta, JMT 3 kattosauna
10.10. tistiS, Peli-ja sitsitila, JMT 1 Yhdistystila, Takkakabinetti
11.10. Jäsenanomuskokous, OK 20 iso
20.10. Unelmiesi raati- keskustelutelutilaisuus, Kiltis
21.10. Puna-musta-sitsit TF
28.10. Fuksiexcu, Olkiluoto
3.11. International Sauna, Rantsu
9.11. FKKKAS-kivaa, Rantsu
11.11. Rentoutussauna, OR kattosauna
12.11. Nakkikahvit, Kiltis
17.11. I vaalikokous, K213a
18.11. Haalarigaala, OK20 iso
19-21.11. Fysikerfest, Tampere
22.11. Unelmiesi (K)ilta, K202
23.11. Vaalikokous II + pikkujoulut, S1/Takkakabinetti/Rantsu
27.11. Vanhempainsitsit, Smökki
29.11. Kulttuuriexcu: Madama Butterfly, Kansallisooppera
30.11. Varjo-opinto-oppaan kirjoitusilta, Kiltis
2-3.12. Luonnontieteilijöiden jouluristeily
13.12. Bakkanaalit, Gorsu

Raati & toimarit 2010

Raati:

Puheenjohtaja Ville Valtavirta
Sihteeri Mariko Landström
Rahastonhoitaja Eetu Pursiainen
Opintovastaava Sauli Kurki-Suonio
Fuksikapteeni Olli Rentola
Isäntä Pekka Rantakallio
Emäntä, vpj Aino Saikku
Tiedottaja Lauri Loiskekoski
Doris (ulkovastaava) Outi Pönni
Faaabio (YSV) Martti Sutinen

Ulkojaos:

KV-vastaava Ville Peri
Kulttuurivastaava Hannes Alarotu
Liikuntavastaavat Tatu Huuskonen



Niko Mäkelä
Kiltisvastaava Eetu Ahonen
TEK-yhdysmies Jarno Pahkala
Alumniyhdysmies Petri Heikkinen
YSV-emeritus Rurik Tommila
Spexmästaren Teppo Luukkonen
Kiltisapurit Riina Kärnä

Tiina Kangasniemi
Erno Dammskägg

Limukonevastaava Antti Ruuskanen

Sisäjaos:

Fuusiovastaavat Lilli Konttinen
Hannes Alarotu

Hovimestarit Jori Jämsä
Hannu Laine
Pauliina Mäkkeli
Katariina Latvala
Mikael Parmala
Arne Kiaupa
Heikki Pulkkinen

Lukkarit Paavo Lehtelä
Ilmari Pärnänen
Karoliina Oksanen

Kuoripojat Sauli Kurki-Suonio
Pekka Rantakallio
Patrik Laiho
Timo Voipio

Killan Mies Jere Mäkinen

Infojaos:

Galleristi Miikka Koskinen
Arkistonhoitaja Onerva Korhonen
WWW-operaattori Jaakko Moisio
HW-operaattori Lari Koponen
AD Vesa-Matti Riekkinen
Kvantin päätoimittaja Harri Mökkönen
Kvantin toimitus Vili Heinonen

Mikko Kataja
Tuukka Hiltunen
Harri Mökkönen
Juho Häppölä
Olli Heikkinen



Tony Nysten
Rurik Tommila

Fuksijaos:

Isovastaava Jaakko Virtanen
Fuksigabriel Hannes ”Hannes Alarotu” Alarotu

Opintojaos:

Abi-infovastaavat Ville Peri
Heikki Pulkkinen

Varjo-opinto-ohjaaja Timo Voipio
Opintotutorit Mikko Loimula

Petri Heikkinen
Jaana Vapaavuori
Pekka Laitila
Ville Peri
Lauri Neuvonen
Niko Mäkelä
Sauli Kurki-Suonio
Ville Valtavirta
Juho Rysti
Matti Leinonen
Hannes Alarotu

Hallopedit TDKN: Sauli Kurki-Suonio
varalla: Patrik Laiho
KN: Sauli Kurki-Suonio

Jaakko Uusitalo
Risto Vanhanen

    varalla (järjestyksessä): Harri Mökkönen
Ilmari Pärnänen
Teppo Luukkonen

KOKA: Sauli Kurki-Suonio
Teppo Luukkonen
Ville Valtavirta

Lisäksi:

Tilintarkastajat Risto Vanhanen
Paavo Lehtelä

Varatilintarkastajat Riina Vesanen
Patrik Laiho
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