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Puheenjohtajan katsaus 
Eetu Pursiainen 
 
Killan 64. toimintavuosi oli melko tavanomainen, mutta hyvinkin aktiivinen. Raadin kokoonpanoa 
muutettiin vuodelle 2011 siten, että raadin päälukua kasvatettiin yhdellä, lisäämällä hupimestarin virka. 
Lisäksi KV-asioiden hoitoon haluttiin panostaa toisella tapaa, ja entisen KV-vastaavan tehtävät 
siirrettiin ulkovastaavalle. Raadin yhteistoiminta ei juurikaan hankaloitunut ihmismäärän kasvamisesta, 
ja keskimäärin kokouksissa oli 9,34 raatilaista paikalla. Edellä mainittu luku katsottakoon haasteeksi 
tuleville raadeille. 
 
Alkuvuodesta alkoi myös kiltahuoneella tapahtua, kun ensin limukoneesta luovuttiin, ja samoihin 
aikoihin laitokselta tuli tieto että he kaavailevat opintoneuvojan sijoittamista killan raatikaappiin. 
Pitkien selvitysten jälkeen raatikaapille kuitenkin löytyi korvaava tila kiltahuoneen keittiön 
”mysteerioven” takaa. Tila on pieni, mutta ehkäpä se kannustaa siisteyteen ja hyvään järjestykseen 
tulevaisuudessa. Vuoden 2011 aikana ei kuitenkaan opittu juurikaan paremmille tavoille tuon suhteen, 
mutta ikuisuusromuista sentään hankkiuduttiin viimein eroon, ja muinaismuistot pyrittiin sijoittamaan 
arkistoon. 
 
Hyvän olon toimikunta, hottis elvytti vuoden aikana killan kulttuuritoimintaa järjestämällä useita 
kulttuuriexcursioita ja muita tavanomaisista konsepteista poikkeavia tapahtumia. Myös kiltahuone sai 
oman osansa hottiksen tarmokkaasta toiminnasta, kun uusia huonekaluja saatiin kaikkiin tiloihin, ja 
opiskeluhuoneen sisustusta muokattiin tilavampaan suuntaan. Hottiksen kustannuksia ei kuitenkaan 
osattu budjetoitaessa arvioida ihan oikein, vaan hottiksen rahat olivat lähestulkoon käytetty kesään 
mennessä, ehkä tässä onnistutaan petraamaan tulevaisuudessa. 
 
Kilta vietti 64. syntymäpäiväänsä Agroksenmäen holvikellarissa, jossa saatiin nauttia mm. 
miekkailuesityksestä. Vuosijuhlassa myönnettiin myös hopeiset ansiomerkit Ville Valtavirralle, Risto 
Vanhaselle, Riina Vesaselle ja Jaakko Virtaselle. 
 
Killan tapahtumatarjonta oli vilkasta, ja välillä saatettiin jopa pohtia onko järkevää ottaa lisää yritysten 
tarjoamia vierailuja kalenteriin. Vuoden 2011 tapahtumakalenterista löytyi yli 100 eri tapahtumaa, 
joissa kilta oli tavalla tai toisella mukana. Tässä lukemassa ei ole mukana valtaosaa killan 
urheilutarjonnasta, vaan esimerkiksi teekkarisarjoissa pelaamisesta tiedotettiin muutoin kuin killan 
sivujen tapahtumakalenterin kautta. 
 
 
 

 

 

 

 
 



Sisäjaos 
Arne Kiaupa, Lilli Konttinen ja Heikki Pulkkinen 

Vuonna 2011 sisäjaoksessa toimi kaksi isäntää ja hupimestari sekä heidän alaisuudessaan aimo joukko 
toimihenkilöitä. Toimareita tavattiin ja huollettiin vuoden mittaa niin koko killan yhteisissä 
tapahtumissa kuin jaoksen omissakin illanvietoissa. Tammikuussa suunniteltiin yhdessä koko vuotta, 
kesällä seikkailtiin Kalliossa ja joulukuussa käytiin palautekeskusteluja tarjoilujen ja leffan lomassa. 

Alkuvuodesta ja toimintasuunnitelmassa linjattiin tavoitteeksi tapahtumakavalkadin monipuolistaminen 
niin konsepteiltaan, kohderyhmiltään kuin yhteistyöjärjestöiltään. Uusia kontakteja luotiinkin 
esimerkiksi viestinnän ja saksan kielen opiskelijoiden suuntaan. Vanhojakaan suhteita ei unohdettu, 
vaan tapahtumia järjestettiin lähes kaikkien kiltojen sekä Kopedan kanssa. Yhteisinä tapahtumina 
voidaan mainita esimerkiksi uudet FK-IK-MK-sitsit, uudelleen elvytetyt Fyysikkositsit kaikille 
Suomen fysiikanopiskelijoille, Los Smökki Bailando, Smökkibileet 11 killan voimin ja Peruskoulusitsit 
Perustieteiden korkeakoulun muiden kiltojen kanssa. 

Vuoden aikana tehtiin joitain ihan uusia tapahtumia, kuten Marilyn Bar, Japanilainen ilta ja 
Vuodenvaihtajaiset. Tapahtumia pidettiin yleisesti onnistuneina, vaikka joidenkin hovimestarien 
mielestä OK20:n pienen puolen kaikkien pintojen päällystäminen jätesäkeillä saattoikin olla turhaa tai 
turhauttavaa. Lopputulos oli kuitenkin jotain tuoretta. Kohderyhmistä nostettiin huomion kohteeksi 
vanhemmat opiskelijat, joille suunnattuja tapahtumia olivat mm. N-sitsit ja Vanhojen varaslähtö. Toki 
myös perinteisistä tapahtumista kuten Teekkarikulttuurisitseistä, Kesäsitseistä ja Fissiosta pidettiin 
kiinni. Fuusiokin järjestettiin jälleen kerran, tällä kertaa Agroksenmäen holvikellarissa lähes 130 
hengen innolla. 

Lukkarien kanssa pidettiin aiempaa enemmän yhteyttä ja laulukulttuuria vaalittiin vuosijuhlaviikolla 
lauluillan merkeissä. Vuoden aikana kypsyi myös idea vastuulukkarista, joka koordinoisi 
lukkaritoimintaa killassamme. Tämä toivottavasti toteutetaan vuonna 2012. Sisäjaoksessa toimi myös 
Suurmestari, joka yhdessä Maltain Ritarikunnan kanssa järjesti kahdet Bakkanaalit sekä muutaman 
muun tapahtuman. 

Yleisesti ottaen vuosi meni sisäjaoksen osalta hyvin. Tapahtumia oli aika paljon ellei jopa liikaa, mihin 
kannattaa kiinnittää huomiota jatkossa. Onnistumisina voidaan pitää tapahtumatarjonnan 
monipuolistumista sekä tapahtumien sisällön parantamista. Lisäksi myös raadin ja sisäjaoksen välisen 
työnjaon selkeyttämistä voi pitää positiivisena asiana. 

Vuosi kovin kumma takana nyt on, 
Ei ollut urakkamme, epäuskoisista huolimatta, mahdoton. 
Riemua, itkua, sirpaleita ja ystäviä nähtiin 
Killan tapahtumaspektri avullamme nousi tähtiin. 

Niin ja pistettiin me sitä hottista peppuun... Kaljaköydenvedossa. 

Hupimestarin virka oli raadissa uusi. Hupimestarin tehtäviin kuului kiltiksestä huolehtiminen, kevyiden 
tapahtumien järjestäminen, toimarivirkistys, ohjelma sitseillä ja saunailloissa, korkeakulttuuri sekä 
liikunta. Näissä tehtävissä hupimestarin vetämänä toimi hyvän olon toimikunta johon kuului 4-5 
hupikisälliä ja liikuntavastaava. 



Kiltahuoneen viihtyvyydestä huolehdittiin säännöllisillä siivouksilla. Kiltikselle tehtiin vuoden mittaan 
lukuisia hankintoja joista tärkeimpinä Genelecin aktiivikaiuttimet ja toinen pöytä opiskeluhuoneeseen 
(Martella, ostettu käytettynä). Pöydän sovittamiseksi paikalleen kahdesta kirjahyllystä luovuttiin ja 
limukaappien paikkaa vaihdettiin. Kiltaa palvellut limukone korvattiin kahdella uudella jääkaapilla. 

Killan tietokoneiden elinikä osoittautui varsin lyhyeksi, mutta onneksi uusia koneita saatiin koulun 
ATK-keskukselta ja kiltalaisten lahjoituksina. Olohuoneeseen lisättiin toinen tavalliseen käyttöön 
tarkoitettu tietokone. Olohuoneen musiikinkuuntelua varten killalle hankittiin Spotify premium -tili. 
Kiltikselle asennettiin keväällä webbikamerat keittiöön ja olohuoneeseen. 

Raatikaappi jouduttiin siirtämään pois opintoneuvojan toimiston alta. Onneksi kuitenkin saimme sen 
tilalle kiltiksen keittiön vieressä aiemmin tyhjillään olleen varaston. Muuton yhteydessä monesta 
kaapista löytyneestä romusta hankkiuduttiin eroon, mutta löytöjäkin tehtiin. TKY:n 50-vuotislahjaksi 
saama projektori vietiin ylioppilaskunnan arkistoon ja varastosta löytyneen ”ysvin läppärin” 
varastointia päätettiin jatkaa tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia ajatellen. 

Hyvän olon toimikunta järjesti monenlaisia uusia tapahtumia. Kiltahuoneen synttärit ja viini-ilta 
menestyivät hyvin pipari-illan ja pokeriturnauksen kerätessä vähemmän kävijöitä. Leffaillan pitäminen 
kylän olohuoneessa oli toimiva tapahtuma ja paikalle eksyi myös killan ulkopuolisia kävijöitä. Syksyllä 
järjestettiin Suuri SyysSeikkaikkailu, missä kiltalaiset metsästivät kätköjä visaisten vihjeiden avulla. 
Korkeakulttuuritapahtumiakin vuoden aikana oli: fyysikot lähtivät porukalla katsomaan sekä Manon 
balettia että Doctor Atomic oopperaa. 

Urheilun saralla kokeiltiin uusia lajeja balettitunnin ja smökkimiekkailun muodossa. Kesällä pelattiin 
tuttuun tapaan viikoittain futista ja ultimatea Silkkiniityn kentillä. FK Kohellus pelasi vaihtelevalla 
menestyksellä teekkarisarjoissa, mutta pelien suosio oli erityisesti keväällä vähäistä ja joukkuetta ei 
aina saatu kasaan. Kohellukselle hankittiin kuitenkin TTER:n tuella peliliivit. 

 

Ulkojaos 
Jori Jämsä ja Mariko Landström 

Yrityssuhdevastaavan vuosi: 

Tammikuun alussa pistettiin Fk-ura-listalle viestiä kuun alun uratapahtumista. Tähän kuuluivat koulun 
järjestämä CV-klinikka, ContactForum kaapelitehtaalla, Viisaasti kesätöihin tapahtuma 
päärakennuksella sekä TIK:n ja AS:n järjestämä UraTiKAS. Myöhemmin mainostettiin helmikuun 
alussa ollutta Urapajaa. 

Urapajaan osallistuivat seuraavat yrityset: ABB, VTT, BCG, Fortum Trading, Accenture ja McKinsey. 
Tapahtumassa oli tauko ja viimeisten yritysesitysten jälkeen ruokailu konetalolla. Tapahtuma oli 
onnistunut ja sai kiitosta myös yritysedustajilta. 

Helmikuussa alkoi myös excuilu Fortum Power and Heatilla ja perinteisen McKinsey dinnerin 
muodossa. Fortumille oli hieman hankalaa saada ihmisiä. Fortum Trading-excu puolestaan täyttyi 
muutamassa tunnissa. BCGllä edustajia oli fyssalta vain kaksi. Futurice-exqu veti paljon väkeä ja 
pidoissa riitti juomista ja syömistä. Accenture-exquilla osaanotto oli pientä, Fennovoima puolestaan 
meni heti täyteen. 



Syksyllä syyskuussa oli oikea exqusuma, joista fuksiexqu oli kaikista menestynein. Muuten osaanotto 
oli melko vähäistä. ABB-exqulla oli myös väkeä. Okmetic-exqulla oli myös iha hyvin väkeä vaikeasta 
sijainnista huolimatta. Viimeinen exqu oli Oncosilla, joka täyttyi nopeasti ja sai paljon kiitosta 
erilaisesta aiheestaan. 

Fuksiexqu oli edellisvuosia parempi, sillä Fortum tarjosi kaiken busseista jatkoihin. Loviisassa oli 
tarjolla simulaattorin kokeilua ja ruokailua. Jatkojen juomat eivät loppuneet kesken. Paras fuksiexqu so 
far. 

Exqujen ulkopuolella suurin ponnistus oli Fuusio-sponssien hankkiminen, mikä osoittautui hyvin 
vaikeaksi. Lopulta kuitenkin BearingPoint Consulting, Xtract ja Innofactor lähtivät mukaan. Sponssien 
vähäisyyden vuoksi Fuusion budjetti oli edellisvuosia pienempi. Muuten Fuusio sujui hyvin. 

Kvantin myynti toimi loistavasti, jokainen takakansi saatiin täytettyä ja useita mainoksia myytyä myös 
sisäsivuille. Tulos oli edellisvuosia parempi. Myös fuksimatrikkelin sponssit olivat edellisvuosia 
paremmat. 

Haalarisponsoreita hommasivat pääasiassa fuksit, mutta budjetoitu myynti ylitettii muutamilla sadoilla. 
Onnitunut vuosi siis myös haalareiden kannalta. 

Ylimääräisinä projekteina hoidettiin killalle teltta sekä Genelecit. Molemmista on toivonmukaan iloa 
myös tuleville sukupolville! 

Alumni- ja TEK-suhteet voivat hyvin ja TEKiltä saatiin rahaa edellisvuosien malliin ja Alumnilta 
enemmän. Alumni tuki mm. fyysikkospeksiä ja kiltahuonettamme. 

Toimareita virkistettiin toisessa vaalikokouksessa ruokatarjoiluin. Eivätpä he tuntuneet muuta 
kaipaavankaan. 

Ulkovastaavan vuosi: 

Tammikuussa saapui muutama uusi vaihto-opiskelija, mutta killalta ei päässyt ketään esittelemään 
kiltaa uusille opiskelijoille orientaatiotilaisuudessa. Opintovastaava hoiti pienen kierroksen yliopiston 
tiloissa. Edellisvuonna luotu kiltaesite päivitettiin ja jaettiin vaihtareille. Esite päivitettiin jälleen 
syksyksi. 

Fyysikkositsit järjestettiin pitkästä aikaa 1.4. Osallistujia oli ihan mukavasti Jyväskylää myöten. 
Vieraat majoitettiin Jmt 3:ssa, takkakabinetissa ja pelitilassa. Sitsit sujuivat hyvin, ja jatkot pidettiin 
Rantsulla. 

Perinteinen puolipitkä järjestettiin 15.-17.4. Doodleäänestyksen perusteella kohteeksi valikoitui 
ulkomaiden sijasta Lappeenranta. Exculle oli kuitenkin kova työ saada ihmisiä mukaan, enkä suosittele 
äänestyksien järjestämistä jatkossa. Matkat taitettiin Jullen kyydissä. Lappeenrannassa oltiin 
Armatuurin vieraina ja excukohteina olivat laserlaboratorio Tulevaisuuden tehdas ja Kaukaan Voima. 
Iltaohjelmina osallistuimme paikallisiin bileisiin. Armatuuri ei koskaan laskuttanut majoitustiloista tai 
bileiden sisäänpääsylipuista mitään. 

Ynnä vieraili Otaniemessä vielä huhtikuun loppupuolella. Vaikka yhteydenotto olikin tullut ajoissa, 
ajankohta oli meille huono ja suunnitteluyhteistyö oli varsin olematonta. Ynnäläiset majoittuivat 



vierasmajoissa ja hoitivat itse excunsa. Yhteinen saunailta järjestettiin, mutta mitään ihmeempää 
ohjelmaa ei ollut. 

Viimeinen mahdollisuus järjestää Baltech-excu meni viime keväänä. Vaikka halukas vaihtokumpani 
löytyikin Liettuasta, Fyysikkokillan hakemusta ei kuitenkaan hyväksytty. 

Yritin yhdistää killan ulkkarisaunan kevään hemmottelusaunaan, mutta kukaan vaihtari ei ollut halukas 
esittelemään omaa kulttuuriaan millään tavalla eikä yksikään heistä ilmaantunut paikalle, joten 
ulkkarisaunaa ei keväällä varsinaisesti ollut. Myöskään yhteistä kiipeilyexcua ei kv-porukalla 
onnistuttu järjestämään, ja yhteydenpito vaihtareihin oli varsin hankalaa. Uusien kv-isojen rekry sujui 
kuitenkin meillä mallikkaasti, ja meiltä riitti myös pari isoa auttamaan tikin vaihtareiden kanssa 
syksyksi. Myös ulkovastaava itse lähti kv-isoksi, ja tätä suosittelen lämpimästi tulevaisuudessakin. 
Syksyllä tosin kävi niin, että ulkovastaava ajautui vastuuseen lähes kaiken toiminnan järjestämisestä 
kv-porukalla, eikä muilta isoilta tullut juuri aloitteita. Jotenkin pitäisi korostaa, että isona ulkovastaavan 
ei ole tarkoitus johtaa porukkaa. Syksyllä tulleet vaihtarit innostuivat käymään killan tapahtumissa 
mukavasti ja monet heistä myös saavat lakit vappuna. Myös ulkkarisauna järjestettiin 
menestyksekkäästi OK20:ssä syksyllä. 

Kv-isoille ei ollut muistettu laittaa virkistysbudjettia mihinkään jaokseen, ja tämä pitää muistaa korjata 
ensi vuoden budjettiin. 

Fysikerfest järjestettiin tänä vuonna Oulussa, ja osallistujat lähtivät sinne junalla samassa vaunussa 
resonanssilaisten kanssa. Liput kuitenkin hoidettiin kootusti killan kautta.  

Jouluristeilylle osallistui jälleen ennätysmäärä kiltalaisia, noin 130. Busseissa oli myös sekalainen 
seurakunta muiden tieteenalojen edustajia. Jos bussit olisi saatu täyteen, matkakustannukset olisivat 
jääneet huomattavasti pienemmiksi. Ensi vuonna kannattaakin harkita vain esimerkiksi kahden bussin 
varaamista, joihin ensiksi ilmoittautuneet pääsevät.  
 

Opintojaos 
Joel Lehikoinen 

Vuonna 2011 Aalto-yliopiston mukanaan tuomat uudistukset jatkuivat ja alkoivat tulla lähemmäksi 
opiskelijaa. Edunvalvontasektorin tärkein aihe oli eittämättä syksyllä 2013 astuva teknillisen alan 
kandidaattikoulutuksen uudistus. Hallinnon opiskelijaedustajat (HallOpEdit) ovat olleet aktiivisesti 
mukana erilaisissa elimissä, jossa tätä uudistusta on suunniteltu ja kehitetty. Tulevana vuonna 
suunnittelun painopiste tulee siirtymään ruohonjuuritasolle, koskien moduulisen sisältöjä ja yksittäisiä 
kursseja. TFM-ohjelma kandidaattiuudistusta suunnittelee teknillisen fysiikan ja matematiikan 
koulutusohjelmatoiminta (KoKa), johon on valittu yksi opiskelijaedustaja joka pääaineesta. 

Perustieteiden korkeakoulun johdossa oli havaittu tarve Fyysikkokillan opintotutor-järjestelmän 
kaltaiselle ohjaukselle, ja niinpä koulu käynnisti syksyllä oman opiskelijatutorhankkeensa. Koulun ja 
killan opiskelijatutoroinnit integroitiin syksyn aikana. Uusi, yhteinen järjestelmä tarjoaa 
opiskelijatutoreille rahallisen palkkion. Lisäksi tänä vuonna opiskelijatutoreita oli aikaisempaa 
enemmän, jolloin ryhmäkokoa saatiin pienennettyä. Opiskelijatutoreiden keskustelutilaisuuksiin tehtiin 
materiaali vuorotellen; tämän järjestelyn todettiin säästävän tutoreiden aikaa. Uudistus toi mukanaan 
kuitenkin lastentauteja: monille tutoreille tutoroitavien tavoittaminen sähköpostitse osoittautui 
mahdottomaksi. 



Fuksien tutoroinnin lisäksi ehdittiin pilotoimaan myös vanhemmille opiskelijoille (vuosikurssi III+) 
suunnattua tutorointia. Tutorointiohjelmaa suunniteltiin teettämällä kysely kaikille ko. ikäryhmän 
opiskelijoille. Kysely osoitti selkeästi tarpeen tutoroinnin olemassaololle, vaikka ensimmäisen 
tutorointitapaamisen osanottajamäärä jäikin pieneksi. Vain parin ihmisen eteen tehty työ ei ole 
kuitenkaan arvotonta; kehittämällä ja vakiinnuttamalla vanhojen opiskelijoiden tutorointi voi siitä tulla 
tulevaisuudessa arvokas apu kiltamme pidempään opiskelleille jäsenille. 

Vuonna 2011 järjestettiin myös Aallon laajuinen opetuksen itsearviointi, TEE. Tämän selvityksen 
pohjalta julkaistiin TEE-raportti, joka sisälsi palautetta myös jokaiselle koulutusohjelmalle erikseen. 
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma sai moitteita ennen kaikkea 
opiskelijahyvinvoinnista. Tänä vuonna kuitenkin nopealla aikataululla etenevä kandiuudistus on 
jyrännyt muut aiheet alleen, eikä keskustelua TEE-raportista tai opiskelijahyvinvoinnista ole vielä juuri 
järjestetty. 

Lisäksi opintojaos järjesti jälleen fukseille pikakoulutuksen LaTeXin ja Matlabin saloihin kevään 
laboratoriotyökurssia silmällä pitäen. Koulutuksen materiaalit tulisi uudistaa, ja lisäksi toivottiin 
pidempää koulutusta. Abi-infovastaavat esittelivät jälleen koulutusohjelmaamme lukiolaisille abi-
infopäivinä. Keväällä järjestettiin myös alumni-illallinen, jossa opiskelijat saivat keskustella 
ohjelmamme alumnien kanssa. Toivottavasti jokin vastaavanlainen tapahtuma järjestetään myös 
tulevana vuonna. 

Fuksijaos 
Ville Peri 

Fuksijaoksen toiminta alkoi keväällä lähinnä vuoden 2010 fuksien fuksikasvatuksen viemisessä 
loppuun asti. Keväällä tapahtumatarjonta oli harvempaa ja rennon muotoisempaa kuin edellisenä 
syksynä. Onnistuneista tapahtumista mainittakoon sopivasti keskiviikolle 16.3. sattunut Annihilaatio, 
jonne saapui ihmisiä yli odotusten. Loppukevään tärkein tehtävä oli kohdistaa katseet jo syksylle ja 
rekrytä tuoreista teekkareista ISOja seuraavaa vuotta varten. Lakin sai 43 fuksia ja lopulta ISOja saatiin 
rekryttyä 38 kappaletta. 

Kevään aikana työnjako oli selkeä: fuksikapteenin tehtävänä oli huolehtia tiedotuksesta ja joidenkin 
tapahtumien järjestelyistä, ISOvastaava pääsi samalla keskittymään ISOrekryyn. Fuksiopas valmistui 
kesän alussa varsin hyvin aikataulussa, ja korkeakoulun maksamat oppaat saatiin hyväksymiskirjeiden 
mukana toimitettua fukseille. Fuksioppaan informatiivisuudesta saatiin hyvää palautetta myöhemmin 
syksyllä. ISOrekrytoinnissa kokeiltiin uutta konseptia, jossa ISOt muodostivat n. 3 henkilön ryhmiä, 
jotka sopivasti laitettiin yhteen. Tällä ei saavutettu suurta hyötyä verrattuna tavalliseen 
ryhmänmuodostukseen. Lisäksi ryhmien aktivoituminen myöhästyi loppukesään. 

Fuksit saapuivat maanantaina 29.8.. Toiminta aloitettiin jo edeltävänä lauantaina varaslähdön 
merkeissä ja siitä hetkestä eteenpäin fuksijaosta (lähinnä kapteenia) työllistivät lukuisat tapahtumat ja 
tiedonjako fukseille. Kiitosta tuli tiedonkulusta ja tapahtumien määrästä, parannettavaa oli mm. 
vanhempainsitsien kutsujen lähettämisessä (aikaisemmin) ja tapahtumien aikataulutuksessa suhteessa 
opintoihin. Kiitosta sai myöskin kemistien sekä AS:läisten kanssa järkätty seikkailumuotoinen 
fuksitapahtuma.  

Kuten toimintasuunnitelmassa mainittiinkin, suuri haaste oli teekkarikulttuurin ylläpitäminen 
muuttuvassa ylioppilaskunnassa. Johtuen muutamista killasta riippumattomista haasteista, kuten 
Teekkarikulttuuri-iltaa haitanneesta teekkarimuseon remontista, ei kaikkia suunniteltuja tapahtumia 



saatu järjestettyä toivotulla tavalla. Kuluneen vuoden voi kuitenkin katsoa olleen onnistunut, sillä 
parhaiten uusia teekkareita ja syksyn uusia fukseja innosti itse tekeminen ja omien ideoiden 
toteuttaminen, jotka ovat olennaisia teekkarikulttuurin hyviä piirteitä. 

Infojaos 
Olli Niskanen ja Mikael Parmala 

Killan nettisivuille päivitettiin useita erilaisia ominaisuuksia, joita toivottavasti ylläpidetään 
jatkossakin. Nämä uudistukset ovat: Englanninkieliset uutiset In English –osioon, etusivun kysely, BP –
arkisto siirtyi killan sivuille ja killan sivuille perustettiin tiedotearkisto, jonne kerätään kaikki 
olennaiset tiedotukset. 

Kvantti ilmestyi vuonna 2011 4 kertaa hyvin ajoissa siten että viimeinen kvantti oli kiltiksellä 
luettavissa 31.12.. Kvantti toimi melko itsenäisesti muuten ja suoritti oman osuutensa infon toiminnasta 
kiitettävästi. 

Infojaokselle järjestettiin virkistyksenä keilailu/leffailta johon myös kvantti osallistui suurissa määrin. 

Tapahtumat 2011 
Seuraavassa listaa vuoden 2011 tapahtumista, joita kilta on tavalla tai toisella ollut järjestämässä. 
Näiden lisäksi FK Kohellus osallistui teekkarisarjoihin kaikissa neljässä lajissa. Lisäksi listasta puuttuu 
mm. raadin kokoukset joita pidettiin luentokausien aikana viikoittain. 
14.1. Kaudenavajaiset 
19.1. Leffailta 
20.1. Latex-koulutus 
22.1. Mediasitsit 
25.1. Talvipäivä 
28.1. Limukoneen hautajaiset 
28.1. N-sitsit 
1.2. FK-IK-MK-sitsit 
2.2. Löytötavaramyyjäiset ja pokeri-ilta 
8.2. Urapaja 
10.2. Fortum Power and Heat yritysvierailu 
11.2. Ystävänpäiväkorttien lähetystä muille kiltiksille 
12.2. Toimarivaihto 
16.2. Isoinfo 
16.2. Viini-ilta 
17.2. Mäenlasku 
23.2. Marilyn Bar 
1.3. VK-FK fuksikivaa 
3.3. Vuosikokous 
7.3. Tanssi- ja tapakoulutus 
7.3. Laulutus JMT6:ssa 
8.3. Mäenlasku Ullanlinnanmäellä 
10.3. Kiltiksen synttärit 
12.3. Fuusio 64 
13.3. Fuusio 64:n sillis 
15.3. Fortum Trading-excu 
16.3. Annihilaatio 2011 



18.3. Sulkapalloa killan kesken 
23.3. Speksin rekryilta 
24.3. Alumni-illallinen 
28.3. Balettitunti 
29.3. Bakkanaalit 
30.3. GE Healthcare-excu 
1.4. Fyysikkositsit 
6.4. Hemmottelusauna 
7.4. Futurice-excu 
8.4. Baletti, Manon 
8.4. Los Smökki Bailando 
13.4. Miekkailua 
15.4.-17.4. Fyysikkokillan puolipitkä Lappeenrantaan 
20.4. Kiltissiivous 
20.4. Ynnäsauna 
25.4. Munanmittaus 
10.5. Isosauna 
11.5. Accenture Management Consulting-excursion 
12.5. Fennovoima-excu 
23.5. Cooperin testi 
26.5. Sulkapallovuoro 
27.5. Speksin rekrytapahtuma 
28.5. Kaudenpäättäjäiset 
1.6. Ensimmäinen kesäfutis (viikoittainen) 
1.6. Kiltakesän kastajaiset 
16.7. Kesäsitsit 
20.8.-21.8. Vanhojen varaslähtö 
23.8. Kiltissiivous 
27.8. Fuksien varaslähtö 
29.8. Kiljava 
30.8. Otasuunnistus 
1.9. Aallon avajaiset ja Aalto Party 
6.9. Laulusauna 
7.9. Stadisuunnistus 
8.9. Yleinen teekkarien vaalitapaaminen 
10.9. Puolivuosijuhla Fissio 
13.9. Toimarikisat 
14.9. KV-sauna 
15.9. Innofactor-excu 
15.9. BCG event for 2nd to 5th year female students 
15.9. Florilla Consultin XQ 
18.9. Nuuksioretki Kopedan kanssa 
19.9. Cooperin testi II 
20.9. PwC-Nuorkauppakamari-ilta 
22.9. ABB Exq 
25.9. Teekkarikulttuuri-ilta 
27.9. BCG 3+-event 
28.9. Saunamonikulmio 
1.10. tistiS 



4.10. HiQ-exqu 
6.10. Jäsenanomuskokous 
11.10. Bakkanaalit 
12.10. Kivaa kemistien ja aASien kanssa 
12.10. McKinsey-event 3+-vuosikursseille 
12.10. AYY edari-juomapeli 
15.10. Vanhempainsitsit 
17.10. Okmetic-exqu 
19.10. Nakkikahvit Kiltiksellä 
19.10. Löytötavaroiden poisantotilaisuus ja kiltissiivous 
20.10. Japanilainen ilta 
28.10. Fuksiexcu Loviisan ydinvoimalaan 
7.11. Haalarigaala 
7.11. Curlingia med TiKiläiset 
8.11. Oncos-exqu 
10.11. Vaalikokous I 
10.11. PIP:n pelailua 
11.11. Fyysikkospeksin näytös 
12.11. Fyysikkospeksin näytös 
13.11. Fyysikkospeksin naksu 
16.11. Fyysikkospeksin näytös 
17.11. Vaalikokous II 
17.11. Pikkujoulut 
18.11.-20.11. Fysikerfest 
23.11. OopperaXQ: Doctor Atomic 
1.12.-2.12. Luonnontieteilijöiden jouluristeily 
4.12. Peruskoulusitsit 
7.12. Reddal Excursion 
9.12. Kiltahuoneen joulusiivous 
9.12. Kiltahuoneen vaahtokarkki-ilta 
31.12. Vuodenvaihtajaiset 

Raati & toimarit 2011 
 
Raati: 
 
Puheenjohtaja Eetu Pursiainen 
Sihteeri  Olli Niskanen 
Rahastonhoitaja Joona Kanerva 
Opintovastaava Joel Lehikoinen 
Fuksikapteeni Ville Peri 
Isäntä  Arne Kiaupa 
Isäntä, vpj  Lilli Konttinen 
Hupimestari  Heikki Pulkkinen 
Tiedottaja  Mikael Parmala 
Ulkovastaava Mariko Landström 
Yrityssuhdevastaava Jori Jämsä 
 
 



Ulkojaos: 
 
TEK-yhdyshenkilö Juuso Ilomäki 
Alumnitoimihenkilö Hannes Alarotu 
Alumnihallitushenkilö Jori Jämsä 
 
Sisäjaos: 
 
Fuusio-vastaavat Anna-Maija Kotilainen 

Ville Valtavirta 
 
Hovimestarit  Eero Lehtonen 

Lauri Loiskekoski 
Mariia Keitaanniemi 
Anna-Maija Kotilainen 
Saila Nojonen 
Heikki Nurmi 
Antti Rantala 
Tuomas Rintamäki 

 
Lukkarit  Sauli Kurki-Suonio 

Patrik Laiho 
Paavo Lehtelä 
Ilmari Pärnänen 
Ville Valtavirta 

 
Kuoripojat  Eetu Ahonen 

Jori Jämsä 
Ville-Valtteri Tiittanen 
 

MaltRK:n suurmestari Otto Ojanen 
 
Liikuntavastaava Riikka Siljander 
 
Hupikisällit  Eetu Ahonen 

Ismo Heikkinen 
Joonas Kivi 
Ainu Sulonen 
Ville Valtavirta 

 
Infojaos: 
 
Galleristi  Riina Kärnä 
Arkistonhoitaja Lilli Konttinen 
WWW-operaattori Jaakko Moisio 
HW-operaattori Lari Koponen 
AD  Joonas Kivi 
Kvantin päätoimittaja Rurik Tommila 
Kvantin toimitus Eetu Ahonen 



Hannes Alarotu 
Olli Heikkinen 
Vili Heinonen 
Tuukka Hiltunen 
Juho Häppölä 
Patrik Laiho 
Mikko Kataja 
Arne Kiaupa 
Lilli Konttinen 
Pekka Kupiainen 
Harri Mökkönen 
Tuomas Rintamäki 
Aino Saikku 
Martti Sutinen 

 
Fuksijaos: 
 
Isovastaava  Pauliina Mäkkeli 
Fuksigabriel  Olli Rentola 
 
Opintojaos: 
 
Abi-infovastaava Heikki Pulkkinen 
  Ville-Valtteri Tiittanen 
Hallopedit: 
SCI Akat. komitea Joel Lehikoinen 
 varalla Outi Pönni 
Koulutusneuvosto Joel Lehikoinen 
 varalla Sauli Kurki-Suonio 
  Jaakko Moisio 
 varalla Ville-Valtteri Tiittanen 
  Outi Pönni 
 varalla Ville Valtavirta 
Tutkinto-ohjelmatmk Ville-Valtteri Tiittanen 
  Joel Lehikoinen 
  Outi Pönni 
 
Lisäksi: 
 
Toiminnantarkastajat Risto Vanhanen 
 varalla Patrik Laiho 

Eetu Ahonen 
varalla Ville Valtavirta 
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