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Puheenjohtajan katsaus 
Jori Jämsä 
 
Killan 65. toimintavuosi oli varsin aktiivinen ja erityisesti raadin toiminnan osalta ansioitunut. 

Pitkäkantoisia projekteja toteutettiin jatkuvan toiminnan siitä kärsimättä.  

Raadin kokoonpano pidettiin samana kuin vuonna 2011 eli killan raatiin valittiin hupimestari myös 

vuodelle 2012. Toimarikentällä muutokset olivat vähäisiä. Suurimpana muutoksena lukkariston 

nimitettiin ensimmäistä kertaa lukkarimestari, jonka tehtävä on huolehtia lukkariston 

koordinoinnista ja olla muutenkin vastuussa killan laulukulttuurin elinvoimaisuudesta. Lisäksi 

loppuvuodesta kilta sai ensimmäisen DJ:nsä helpottamaan isännistön ja emännistön työtaakkaa 

sitseillä ja muissa musiikkia vaativissa tapahtumissa. 

Vuoden ensimmäisen neljänneksen kohokohta oli ehdottomasti Fuusio 65 ja sitä edeltänyt 

juhlaviikko. Paikalla itse pääjuhlassa oli noin 300 juhlijaa. Puolipyöreät olivat myös siitä erityiset, että 

killalle nimitettiin uudeksi kunniajäseneksi Paavo Uronen. Lisäksi jaettiin kolmas 2000-luvun aikana 

myönnetty killan kultainen ansiomerkki Leena Pesulle. Hopeiset ansiomerkit jaettiin Cornelis 

Zevenhovenille, Lilli Konttiselle sekä Hannes Alarodulle.  

Muuten tapahtumien puolella ehkäpä mieleenpainuvimpia tapauksia olivat ulkomaan pitkä excursio 

Maltalle sekä killan ensimmäiset sukusitsit, jotka korvasivat aiemmin menestyneet vanhempainsitsit. 

Tulevissa kappaleissa eri jaokset erittelevät omaa toimintaansa tarkemmin. 

Raadin sisäinen toiminta sujui hyvin, vaikkakin jaksamisessa oli välillä ongelmia ja vuosi koettiin 

välillä hyvinkin raskaaksi. Yhteistä hauskaa pidettiin ja kevään aikana julkaisimme myös tiettävästi 

ensimmäisen Fyysikkokillan raadin ”naamaläsyn”, jota lähetettiin muille erityisasemayhdistyksille ja 

AYY:n suuntaan. Lisäksi hankimme käyttöön tiettävästi ensimmäisen raatihupparit.  

Kiltahuoneella tapahtui joitakin tervetulleita muutoksia. Opiskeluhuoneen riipuista hankkiuduttiin 

eroon ja tilalle saatiin Fyysikkoalumnin sponsorirahalla uusi pöytä. Lisäksi kiltiksen pääsisäänkäyntinä 

toimineen takaoven aukioloaikaa saatiin pidennettyä neljästä kahdeksaan ja seuraamaan näin 

Konetalon normaaleja aukioloaikoja. Lisäksi aloitettiin keskustelu AaltoIT-päätteiden saamisesta 

kiltikselle. 

Vuosia tekeillä olleet uudet nettisivut saatiin puristettua kasaan loppuvuodesta. Lisäksi raati rutisti 

kesällä arkistointirupeaman, jossa killan arkisto saatettiin asianmukaiseen kuntoon arkistoimalla 

viime vuosien toimintaa ja inventoimalla koko arkiston. 

Tunnusten puolella päätimme nostaa killan profiilia hankkimalla puheenjohtajalle käädyt sekä 

kiltalaisille kiltanauhan. Tämän lisäksi vanhoista raatipinsseistä luovuttiin ja uusia, suurempia 

pinssejä sai lunastaa jokainen raadissa ollut omaan käyttöönsä. Lisäksi killan virallisen lipun tupsu ja 

keskiholkki uusittiin sekä hankittiin lippukulkueita varten kantohihna. 

Hallinnon puolella tapahtui useitakin uudistuksia. Vanha jäsenrekisteri uudistettiin kokonaan, mikä 

mahdollistaa jäsenmaksujen karhuamisen sekä paremman tiedon jäsenmäärästä ja jäsentyypeistä. 

Esityslistan tyyppiä muutettiin strukturoidumpaan suuntaan ja tilinpäätökset 2009 ja 2010 saatiin 

viimeisteltyä toiminnantarkastajia tyydyttävään kuntoon. Myös vuoden 2011 tilinpäätös päätyi 
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hyvälle tolalle. Lisäksi vaaleja uudistettiin siirtämällä suurin osa keskustelusta vaalikokouksesta 

Vaalipaneeliin. 

Vuoden uusi avaus tuli Perustieteiden korkeakoulun suunnalta näiden toivoessa kiltojen ja itsensä 

välistä yhteistyösopimusta. Sopimus saatiin muotoiltua loppuun elokuun aikana ja astuessaan 

voimaan se selkiytti kiltojen ja korkeakoulun välistä vastuunjakoa ja rahaliikennettä erityisesti uusien 

opiskelijoiden vastaanottoon liittyvissä asioissa. Tämän pohjalta alettiin myös työstää 

laitossopimusta, joka selkiyttäisi laitosten ja killan välistä vastuunjakoa ja rahaliikennettä. Hanke jäi 

kuitenkin kesken, joten jää nähtäväksi millaiseksi sopimus muotoutuu vai jääkö se vain 

luonnosasteelle. Sopimuksen loppuun saattaminen jääköön vuoden 2013 raadille tehtäväksi! 

Yksi toivottavasti merkittävimmistä ja pitkäkantoisimmista uudistuksista on Fii-kunnianosoitusten 

käyttöönotto. Tarkoituksena oli luoda uusi kunnianosoitus, jota jaettaisiin useammalle kuin hopeisia 

ansiomerkkejä. Ajatuksena oli myös, että Fii-kunnianosoituksen saaminen ei heikennä 

palkinnonsaajan mahdollisuuksia saada hopeinen ansiomerkki vaikkapa seuraavassa Fuusiossa. 

Vuonna 2012 palkinto oli piknik-säkki, johon oli ommeltu killan logo ja painatettu palkinnonsaajan 

nimi. Sisällä oli tarkoitukseen sopivasti viinirypäleitä, voileipäkeksejä, juustoa ja tietenkin 

kuohuviiniä. Fii-kunnianosoitukset jaettiin Ilmari Pärnäselle, Arne Kiaupalle, Eetu Ahoselle, Paavo 

Lehtelälle, Outi Pönnille, Anna-Maija ”Anii” Valtavirralle (os. Kotilainen), Aino Laineelle (os. Saikku), 

Otto Ojaselle, Timo Voipiolle ja Patrik Laiholle. 

Fii-kunnianosoitukseen liittyi myös Kiltakirjan luominen. Kiltakirjasta on tarkoitus tulla koko killan 

muisti kunnianosoituksiin liittyen ja sen on tarkoitus lisätä erityisesti Fii-kunnianosoituksen 

arvostusta. Tulevat vuodet näyttävät miten Fii-kunnianosoitus ja Kiltakirja juurtuvat kiltamme 

kulttuuriin. 

Kilta koki vuoden aikana taloudellisia haasteita. Jaokset ylittivät oman budjettinsa 

säännönmukaisesti jo alkuvuodesta, mikä johtui suureksi osaksi epäselvistä kulupaikoista ja niiden 

rahojen jyvityksistä eri raatilaisille. Raha ei kuitenkaan muodostunut ongelmaksi, sillä kilta teki 

pitkästä aikaa talkootöitä kirjoittamalla artikkeleita Osuma.fi-palveluun ja tienaamalla näin killalle 

useita tuhansia euroja. Nämä käytettiin tapahtumabudjettien tasapainottamisen lisäksi messevään 

kaatoon, Fii-kunnianosoituksiin ja Kiltakirjaan. Syksyllä kuitenkin haalareiden mainosmyynti sujui 

todella huonosti, mikä johtui osittain liian kireästä aikataulusta. Näinpä haalareiden tulojen jäädessä 

useita tuhansia budjetoidusta päätyi vuoden kokonaissaldo reilusti miinukselle. 

Kaiken kaikkiaan vuosi oli erittäin intensiivinen ja uuden luomisen lisäksi korjattiin paljon vanhaa. 

Uskon, että tästä on vuoden 2013 raadin hyvä jatkaa.  
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FUKSIJAOS 
Ismo Heikkinen 
 
Fuksijaoksen toiminta keskittyi kevään 2012 aikana teekkarihenkisten tapahtumien järjestämiseen, 

ISOhenkilöiden rekrytointiin sekä koulutukseen ja Wapun tapahtumien organisointiin. Tärkeimpinä 

ja suurimpina tapahtumina mainittakoon Lumisota kemistejä vastaan, Historiailta, Fuksijäynä sekä 

ISOsauna. 

Kiltisjäynä 25.1.2012 

Perinteinen kemistien kiltahuoneen jäynääminen järjestettiin 25.1. Tapahtuman tarkoituksena oli 

nostattaa tunnelmaa ja fyysikkohenkeä tulevaa lumisotaa varten. Jäynän suunnittelivat fuksit uuden 

fuksikapteenin avustuksella. Suunnittelu sekä ideoiden hautominen aloitettiin aavistuksen 

myöhässä, mikä näkyi kiireenä suunnitteluvaiheessa. Fuksikapteenien oli hyvä olla mukana 

katsomassa, ettei jäynässä tapahdu ylilyöntejä. 

Fyysikot täyttivät ja ansoittivat keemikoiden kiltahuoneen styroksipalloilla, oranssilla muovinarulla, 

ilmastointiteipillä sekä killan tarroilla (raadin sponssaus). Kemistit ruuvasivat kiltahuoneeltamme 

valot pois ja virittivät siimaa ja muovikelmua joka paikkaan. Tulevaisuudessa jäynien olisi suotavaa 

olla kekseliäämpiä ja vähemmän pahennusta herättäviä mm. henkilökunnan silmissä, eikä niiden 

välttämättä tarvitse suuntautua vastapuolten kiltahuoneisiin. 

Kilta korvasi tänä vuonna n. 70 euroa jäynäkuluja, loput tasattiin ryhmäkuvassa olleiden kesken. 

Mukana oli n. 15 fuksia, mikä oli ihan hyvä saavutus. 

Lumisota 2.2.2012 

Lumisota järjestettiin torstaina 2.2.  ja tänä vuonna oli keemikoiden vuoro voittaa. Fukseja oli 

tapahtumassa mukana yllättävän paljon, fyysikoita n. 25 sekä kemistejä 30. Lumisotaa edelsi 

taktiikkapalaveri, joka alkoi klo 17.00 salissa K215. Taktiikkapalaverista siirryttiin marssia ja muita 

lauluja laulaen Alvarin aukiolle, jossa odottivat vanhat fuksikapteenit sekä fuksimajuri. Lyhyen 

kilpalaulannan jälkeen alkoi itse tapahtuma, jossa kisailtiin useissa leikkimielisissä lajeissa. 

Sodan aikana pidettiin yksi mehutauko ja käytiin lämmittelemässä päärakennuksen aulassa. Meininki 

yltyi välillä varsin riehakkaaksi, ja pari verta vuotavaa haavaakin tuli. Finaalin ratkaisivat vanhat 

fuksikapteenit, ja tulos oli ennalta sovittu. Lumisodan jatkot oli Kemistikilta järjestänyt 

Rantasaunalla. 

Historiailta 6.3.2012 

Historiailta järjestettiin 6.3. Rantasaunan isolla puolella. Tapahtumaan saapui Tiina Metso 

kertomaan teekkarikulttuurin historiasta, TEK-kiltayhdyshenkilö sekä pari alumnia, Mika Salonoja 

(killan lukkari vuodelta -85) ja Timo Elolähde (F75). Illan aikana tarjottiin ruokaa (pastasalaattia ja 

patonkia) sekä juomaa - ruuat tarjosi TEK. 

Historiailtaan osallistui noin 30 kiltalaista, ja erityisesti Tiina Metson historiapläjäys vangitsi kaikkien 

paikallaolijoiden huomion. Myöskin alumnien kertomukset olivat todella kiinnostavia. Kiltalaisilta 

saatiin hyvää palautetta illan kulusta ja ruokaa riitti myös kotiin vietäväksi. Teekkarikulttuurille on 

selvästikin killassa tilausta. 
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Laulukoe 17.4.2012 

Laulukokeen yhteydessä järjestettiin Polyteekkarimuseon rästikäyntejä niille, jotka eivät 

aikaisemmin olleet käyneet. Itse koe suoritettiin Takkakabinetissa n. 5 fuksin ryhmissä. Laulukoetta 

valvomassa olivat Ville, Ismo, Jori, Paavo, Sauli, Eetu ja Ilmari. Laulettavien laulujen määrä oli n+3, 

mikä osoittautui melko suureksi yhdelle ryhmälle varattuun vartin aikaan nähden. Ryhmät 

myöhästyivät aika pahasti, ja tapahtuma venyi tunnin kaavailtua pidemmäksi. 

Wappulaiva 30.4.2012@Otaranta-Kauppatori 

Wappulaiva järjestettiin yhteistyössä Athenen kanssa, mikä toimi todella hyvin. Laiva lähti 30.4. klo 

15.00 Otarannan laiturista suoraan Kauppatorille Mantan lakitusta seuraamaan. Risteily tilattiin 

Veka-Line OY:ltä, ja käytössä oli 150-paikkainen laiva Ilves. Ilmoittautuminen hoidettiin Athenen 

ilmomasiinajärjestelmän kautta, ja ilmo meni täyteen kolmessa tunnissa. Varasijoille joutuneet eivät 

mahtuneet mukaan, sillä peruutuksia ei tullut lainkaan. Maksu hoidettiin niin, että FK sai laskun koko 

risteilystä, josta Athene maksoi puolet. Osallistuneilta perittiin myöhemmin laskulla 7e maksu. 

Wappulaiva oli yksi helpoimmista ja hauskimmista wapunajan tapahtumista. Järjestelyt ovat erittäin 

helpot, parilla maililla sai lautan tilattua ja laskutus hoitui perästä. Kannatti myös selvittää, millaisella 

aikataululla muut killat olivat liikenteessä päällekkäisyyksien välttämiseksi. Välttämättä tämän ei 

tarvitse olla fuksikapteenin nakki, sillä wappuna väsyttää muutenkin. 

ISOsauna 

Fyysikkokillan ISOsauna järjestettiin Ossin Linnassa tiistaina 15.5. klo 18-23. Paikalle oli saapunut n. 

25 tulevan vuoden ISOhenkilöä, setiä ja tätejä sekä rasteja pitäviä raatilaisia.  ISOsaunaa varten oli 

pyydetty TEKin ruokasponssi (100€!). 

Rastikiertely aloitettiin n. klo 19.15. Rasteja oli kuusi: Hyvinvointi ja liikunta (pitäjinä Ismo ja Eero), 

teekkarikulttuuri ja suhde alkoholiin (Joonas K. ja Antti), AYY ja kiltakenttä (Jori ja Riina), fuksiryhmän 

tulevat tapahtumat ja alayhdistykset (Saila ja Milja), opintojen ja vapaa-ajan välinen suhde (Heikki ja 

Ilmari) ja fuksien ja ISOjen tulevat opinnot (Mariia). Rastit vedettiin workshop-tyylillä ts. yhdessä 

keskustellen ja ideoiden. Rasteilta saatiin ISOilta todella hyvää palautetta, ja raatilaistenkin mielestä 

ISOt olivat innostuneita ja aktiivisia. 

Tapahtumien järjestämisen lisäksi toimintaan on kuulunut myös fuksioppaan tekstien tekeminen 

sekä taittaminen. Fuksiopasta on tehty tiiviissä yhteistyössä killan valokuvaajan Saku Metsärinteen 

kanssa, jonka työpanos on ollut korvaamaton. 

Vuoden 2012 toisella puoliskolla fuksijaoksen toiminta keskittyi uusien opiskelijoiden tulon 

valmistelemiseen sekä fuksien haltuunottoon. Fukseja tuettiin opintojen sekä opiskelijaelämän 

aloittamisessa monipuolisella tukiverkostolla. Verkostoon kuuluivat fuksikapteenin ja ISOvastaavan 

lisäksi opiskelijatuutorit (vanhempia opiskelijoita, jotka auttoivat fukseja opintojen aloittamisessa 

koulutusohjelman palkkaamina), tavalliset ISOhenkilöt (yleensä 2. vuosikurssin opiskelijoita, joiden 

tehtävänä oli käytännön asioiden hoitaminen opintojen aloittamisessa sekä fuksien tutustuttaminen 

teekkarikulttuuriin ja muihin fukseihin) sekä fuksiryhmille osoitetut raatikummit. Erityisesti 

opiskelijatuutoritoimintaa kehuttiin toimivaksi. 
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Syksyn aikana uusille opiskelijoille korostettiin hyvinvoinnin merkitystä sekä oman opiskelutyylin 

etsimistä. Myös opiskelijayhteisön merkitystä jaksamisen lähteenä haluttiin tuoda erityisesti esille. 

Fuksioppaan sekä fuksipistevihkon toimittaminen kesällä 2012 

Fuksioppaan kulujen kattamisesta sovittiin Perustieteiden korkeakoulun henkilökunnan, erityisesti 

suunnittelija Tiina Kerolan, kanssa. Korkeakoulu kustansi täysin kiltojen fuksikapteenien toimittajat, 

kokonaan värilliset fuksioppaat. Lisäksi korkeakoulu lähetti fuksioppaat hyväksymiskirjeiden mukana. 

Fuksioppaan tekeminen aloitettiin tilaamalla raatilaisilta ja kahdelta fuksilta esittelytekstit wappuun 

mennessä. AYY toimitti sosiaaliasiat ja AYY-esittelyn valmiiksi taitettuna materiaalina, jossa oli paljon 

turhaakin mukana, mm. bussin pysäyttämisohjeet ja ammattiurheilijainfo. Vanhaa InDesign-pohjaa 

hyödynnettiin ankarasti. 

Taittamisessa äärimmäisen suurena apuna oli Saku Metsärinne, jota ilman fuksiopas olisi ilmestynyt 

.txt-muodossa. Saku otti lähes kaikki oppaan valokuvat, ja antiikkiset laskarikuvat yms. päivitettiin. 

Opas painatettiin monien menneiden vuosien tapaan painotalo Redfinassa. 

Fuksioppaan vierailevina toimittajina toimivat mm. Fuksimajuri, Kemistikillan fuksikapteeni, TF:n 

phuxmästare, AaltoSCIn dekaani, AYY:n hallituksen kiltakummi, FK.n raati ja monet killan 

toimihenkilöt. 

Myös fuksipistevihko painatettiin painotalo Redfinassa. Vihkossa uudistettiin lähinnä sen visuaalinen 

ilme: vihkosta tehtiin ruutupaperin näköinen "Labrapäiväkirja". Muuten sisältö ja teekkarilakkiin 

vaadittavat suoritukset pysyivät samanlaisina kuin menneinä vuosina. Fuksipistevihkonkin 

tapauksessa Saku Metsärinne oli korvaamaton apu. 

Sekä fuksioppaasta että fuksipistevihkosta otettiin melkoisen suuret painokset, oppaasta 120 kpl ja 

vihkosta 150 kpl. Nämä määrät olivat ylimitoitettuja, joten painosmääriä voinee tulevina vuosina 

pienentää. 

ISOjen viimeinen voitelu 29.8. Gorsussa 

Kesätauon jälkeen killan ISOhenkilöille annettiin ennen fuksien saapumista viimeiset ohjeistukset 

orientaatioviikon aikataulusta ja ISOhenkilönä toimimisesta. Erityisesti keskityttiin vastuulliseen 

ISOtoimintaan sekä esimerkillisyyteen orientaation yhteydessä. Iltaan oli kutsuttu myös fuksiryhmien 

opiskelijatuutorit, tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelijatuutorit ja ryhmien ISOt toisiinsa. 

Opiskelijatuutorit saapuivat paikalle tosin varsin myöhään koulutusohjelman tuutorikoulutuksesta, 

joten tutustuttaminen ei aivan onnistunut. 

Aikataulun läpi käyminen sekä erityisten ISOläystäkkeiden jakaminen ISOille helpottivat 

fuksikapteenin sekä ISOvastaavan hommia: näin voitiin varmistua siitä, että ISOt olivat tehtäviensä 

tasalla syksyn alussa. 

Varaslähtö 1.9. Alvarin aukiolla ja OK20:n isolla puolella 

Fyysikkokillan varaslähtöön oli kutsuttu kaikki uudet fuksit sekä vanhemmatkin tieteenharjoittajat. 

Alkukokoontuminen tapahtui Alvarin aukiolla killan teltan alla grillailun merkeissä, kaatosateesta 

huolimatta. Fukseja saapuikin paikalle arviolta reipas parikymmentä, mikä oli oikein hyvä määrä. 
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Alvarin aukiolta siirryttiin pian istumaan iltaa ja saunomaan OK20:n saunatiloihin. Iltaa istuttiin 

ruuan, raadin esittäytymisen, muutaman seuraleikin sekä lautapelien merkeissä, ja ihmiset viihtyivät 

hyvin. Varaslähtö oli kokonaisuutena erittäin onnistunut tapahtuma, jossa uusien opiskelijoiden 

ensikosketus teekkarimenoihin loi positiivisen ensivaikutelman. 

Fuksien vastaanotto ja Kiljava 3.9. 

Uudet AaltoSCIn opiskelijat saapuivat TUAS-talolle saliin TU2 maanantaina 3.9. Perustieteiden 

korkeakoulun vastaanottoon, jossa puhuivat niin dekaani, varadekaani kuin korkeakoulun OOP-

pisteen henkilökunta. Tilaisuuden jälkeen fuksikapteenit johdattivat fuksit omien 

koulutusohjelmiensa vastaanottoihin. Uusia fyysikkofukseja tuli n. 70 kappaletta. 

TFM-vastaanoton vastuuhenkilönä toimi fuksikapteeni. Vastaanotossa esittäytyi koulutusohjeman 

johtaja professori Matti Kaivola, TFM-ohjelman opintokanslian väki sekä killan raati. Myös The 

Boston Consuting Group sekä Tekniikan Akateemiset TEK pitivät omat esityksensä. Esitysten jälkeen 

fukseilta kerättiin henkilötiedot killan sekä koulutusohjelman käyttöön ja fuksit jaettiin ryhmiin. 

Vastaanoton jälkeen fukseilla oli aikaa käydä lounaalla, hoitaa opiskelija- ja matkakorttiasioita, käydä 

AaltoSCIn OOP-pisteessä sekä tutustua kampusalueeseen. Vapaan kiertelyn jälkeen otettiin 

fyysikkofuksien sekä fuksikapteenin ryhmäkuva killan lipun kanssa. 

Vuoden 2012 fuksitoimikunta järjesti kaikille teekkarifukseille Dipolissa klo 14-15.30 

Teekkarivastaanoton, jossa esiteltiin teekkarikulttuurin eri piirteitä. Vastaanottoon kuului mm. AYY:n 

puheenjohtajan sekä fuksimajurin puheet ja Teekkarispeksin esitys. Vastaanotto loppui suunniteltua 

aikaisemmin, joten ISOhenkilöiden ja fuksien sopimat tapaamiset eivät menneet suunnitellulla 

tavalla, kuitenkin kaikki löysitvät oikeisiin paikkoihin. 

Otaniemestä fyysikot siirtyivät Kiljavalle viettämääni iltaa. Kiljavan leirikeskus oli varattu 

Fyysikkokillan perinteisiin ensimmäisen päivän pippaloihin jo tammikuun alussa. 

Teekkarivastaanoton myöhäisestä ajakohdasta johtuen Kiljavalle päästiin lähtemään aiempia vuosia 

myöhemmin, vasta n. klo 16.15. Tämän vuoksi Kiljavalla tuli suunnitellun ohjelman kanssa kiire, ja 

pimeys laskeutui jo puolivälissä ohjelmaa. Muuten Kiljavan järjestelyt sujuivat paremmin kuin olisi 

voinut kuvitella. Kiljavalle osallistui yhteensä arviolta 200 kiltalaista. 

Laulusauna 12.9. Ossin linnassa 

Ensimmäisen viikon kiireiden jälkeen fuksijaos ja lukkaristo järjestivät toisen viikon keskiviikkona 

Laulusaunan fukseille. Tapahtumassa lukkarit kertoivat teekkarilauluista ja niiden historiasta sekä 

lauluihin ja sitseihin liittyvistä perinteistä. Lukkariston vastuulla olivat lähes kaikki käytännön 

valmistelut, fuksijaoksen osana oli lähinnä mainostaa tapahtumaa. 

Laulusaunassa kävi vain arviolta 10 fuksia, joten tapahtuman ajoitus ei ollut kovinkaan optimaalinen. 

Ensimmäisen viikon riennot olivat melkoisen kuluttavia niin fukseille kuin järjestäjilekin. 

Fuksiryhmien ilta 14.9. Rantasaunalla 

Fuksiryhmien illassa ISOryhmät järjestivät ryhmilleen ensin ohjelmaa, esimerkiksi kiipeilyä tai 

Megazonessa vierailua, ja yhteiset jatkot alkoivat Rantasaunan isolla puolella n. kahdeksan-yhdeksän 
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aikaan illalla. Ryhmät viettivät aikaa keskenään melko pitkään, joten saunalla oli aika hiljaista ennen 

yhdeksää. Loppujen paikalle saapui paljon fukseja ja ISOhenkilöitä, arviolta 45 ihmistä yhteensä. 

Fuksiryhmien illan työnjako ei mennyt aivan putkeen, lähinnä siitä syystä ettei fuksikapteeni 

pyytänyt muilta toimijoilta apua. Tapahtuma opetti sen, että killan kaikkia toimihenkilöitä voi pyytää 

avuksi tapahtumiin, mikäli muut toimijat eivät paikalle pääse ja tarvetta työvoimalle on. 

Innofactor-excu 20.9. 

Yrityssuhdevastaavan vastuulla oli Innofactor-excun sopiminen kevään ja kesän aikana yrityksen 

henkilökunnan kanssa. Fuksikapteenin vastuulle jäi lähinnä tapahtumasta tiedottaminen sekä 

ilmoittautumisten kerääminen kiltahuoneella paperi-ilmolla. Itse exculla sekä fuksikapteeni että 

yrityssuhdevastaava olivat exculla mukana ja ryhmän vastuuhenkilöinä. Exculle oli fuksipaikkoja 25, 

ja ilmoittautuminen meni täyteen 20 minuutissa, tapahtumana excu oli suosittu ja erittäin 

onnistunut. 

Teekkarikulttuuri-ilta 30.9. Servin mökissä 

Lakinlaskijaisia edeltävänä päivänä Fyysikkokilta järjesti Teekkarikulttuuri-illan, johon kuului 

teekkarikulttuurikoulutus sekä sitsit. Fuksikapteenilla oli pääorganisointivastuu koko tapahtumasta. 

Rastikiertelynä toteutettu koulutus piti sisällään tutustumisen Polyteekkarimuseoon, 

sitsikoulutuksen sekä Teekkarikylän historia -kierroksen. Polyteekkarimuseon kanssa varauksessa oli 

sattunut sekaannus, sillä museon päässä varauskirjaan oli laitettu väärä päivämäärä. Onneksi 

museolle saatiin muutamalla puhelinsoitolla esittelijä, vain n. kymmenen minuuttia suunnitellun 

alkamisajan jälkeen. Sitsikoulutuksesta huolehtivat raatilaiset, ja kylän historian esittelyn 

vastuuhenkilöinä olivat vanha fuksikapteeni Ville Peri sekä kilta- ja alumniaktiivi Petri Heikkinen. 

Teekkarikulttuurisitsien käytännön järjestelyistä vastuussa oli Maltain ritarikunnan suurmestari. 

Fuksikapteeni oli suunnitellut sitsien ohjelman sekä aikataulun. Sitseille osallistui lähestulkoon 

ennätysmäärä väkeä, jotka kaikki viihtyivät hyvin tapahtumassa. Myös osallistuneiden vaihto-

opiskelijoiden määrä oli suuri. Tapahtumasta saatiin yksinomaan positiivista palautetta, ja 

Teekkarikulttuuri-ilta olikin yksi vuoden onnistuneimmista tapahtumista. 

Kivaa kemistien ja AS:n kanssa 18.10. Gorsussa 

FK-KK-AS-kiva järjestettiin rastikiertelynä ympäri Otaniemen aluetta yhdessä Kemistikillan 

pHuksikapteenin sekä AS:n SuurPhuksin kanssa. Kaikki fuksit jaettiin joukkueisiin, joihin kuului 

jäseniä kaikista kolmesta killasta. Tämän jälkeen fuksit kiersivät rastit, joiden aiheet vaihtelivat 

sotamaalauksen tekemisestä kyykän pelaamiseen. Joukkueet saivat rasteilta suoritustensa mukaan 

pisteitä, ja wappujulkaisu Äpy palkitsi voittajan jatkoilla Gorsussa. Jatkojen valmisteluista olivat 

vastuussa kiltojen IE:t. Tapahtumassa kävi arviolta yhteensä 70 fuksia, joista 20 oli fyysikoita. 

Fuksiexcu Olkiluotoon 26.10. 

Fuksiexcu suuntautui tänä vuonna perintesesti Olkiluotoon TVO:n ydinvoimala-alueelle. 

Yrityssuhdevastaava oli sopinut excursion järjestelyistä TVO:n edustajan kanssa, ja ulkovastaava 

hankki bussikuljetuksen. Fuksikapteenin vastuulla oli excursion organisointi, nimilistan kerääminen 
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sekä tapahtuman mainostaminen. Excun paikat menivät täyteen välittömästi, ja exculle pääsi yli 50 

fuksia. 

Fyysikkofuksit saivat hankkimansa haalarinsa muutama päivä ennen exculle lähtöä, ja Ajotuulelta 

tilatun bussimatkan aikana monet ompelivatkin merkkejä kiiinni valkoisiin haalareihinsa ahkerasti. 

Olkiluotoon saavuttiin noin tunti myöhässä bussiongelmista sekä liukkaasta ajokelistä johtuen. 

Excursio aloitettiin henkilötietojen tarkastamisella, minkä jälkeen TVO tarjosi lounaan. Lounas oli 

huomattava parannus edellisen vierailun (2010) pullakahveihin. Auditorioesitykset seurasivat 

lounasta, ja erityisesti TFM-ohjelmasta valmistuneen fyysikon esitys reaktorifysiikasta oli pidetty. 

Vierailuun kuului myös bussikierros OL3-työmaalla sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen varastossa 

vierailu. Paluumatkalla bussissa oli mukavaa keskustella fuksien kanssa, ja laulukin raikasi. 

Otaniemessä jatkopaikaksi oli varattu Gorsu, jonne IE oli hankkinut tarjoiluja.  

Fuksiexcu oli oikein onnistunut tapahtuma, lukuunottamatta bussisekoiluja. Ydinvoimalassa vierailu 

on hyvä perinne, josta moni fuksi saa varmasti paljon irti. 

Haalarigaala 28.10. Rantasaunalla 

Fyysikkofukseista koostunut, fuksikapteenin ja yrityssuhdevastaavan koordinoima Haalaritoimikunta 

perustettiin jo toisella opiskeluviikolla. Toimikuntaan osallistui n. 15 fuksia, ja haalarit saatiin 

hankittua ajoissa Fuksiexcua varten. Haalareiden mainosmyynti jäi tavoitellusta vaikean yleisen 

taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta muuten haalaritoimikunta toimi esimerkillisesti. 

Haalaritoimikunnan vastuulla oli myös Haalarigaalan järjestäminen, jossa kaikki killat sekä osakunta 

esittelivät omat haalarinsa. Haalarigaalassa fuksit pystyivät myös lunastamaan haalarit itselleen. 

Fuksikapteeni hankki haalariesittelijät paikalle ja auttoi käytännön järjestelyissä. 

Perinteisen luonnonvalkoisen kankaan ollessa kiven takana fyysikkofuksit tilasivat itselleen optisen 

valkoiset haalarit, joiden väriä pyrittiin muokkaamaan lähemmäksi perinteistä haalareiden 

värjäämiskisan merkeissä. Rantasaunan vierestä vievän poluln vierässä puita halaavat fyysikkofuksit 

olivat monen lenkkeilijän hämmästys. Haalarigaalaan osallistui arviolta n. 50 kiltalaista. 

Fuksikapteenin vartit joulukuun aikana 

Fuksikapteenin varteissa ajatuksena oli, että fuksit pääsevät keskustelemaan fuksikapteenin kanssa 

luottamuksellisesti siitä, miten opiskelijaelämä on lähtenyt käyntiin. Myös palautetta, kysymyksiä 

tulevasta ja muita mietteitä oli tarkoitus käydä läpi. Fuksikapteenin vartin aikana myös pistevihkot 

kerättiin fukseilta joululoman ajaksi välitilastointia varten. 

Fuksikapteenin vartteihin osallistui noin 45 fuksia. Keskustelut koettiin hyödyllisiksi erityisesti kevään 

opintojen suunnittelun sekä opinnoissa jaksamisen kannalta. Fuksikapteenin varteilla oli myös tärkeä 

osa fuksikapteenin ja fuksien tutustumisessa toisiinsa. Vartit veivät noin 3 tehokasta työpäivää, 

mutta olivat ehdottomasti sen arvoisia. 

Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi fuksijaoksen toimijat ovat olleet mukana FTMK'12:n ja 

ITMK'12:n toiminnassa, järjestäen muun muassa Otasuunnistukset, ISOsitsit ja Fuksien juhlasitsit. 

Yhteistyö Fyysikkokillan muiden jaosten kanssa sujui erittäin hyvin. Fuksijaoksen tehtävä, vuoden 
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2012 fuksien opiskelijaelämän ja opiskelun aloittamisen tukeminen, on (tähän mennessä) onnistunut 

erinomaisesti, orientaatiolukuvuoden jatkuessa aina mahdolliseen Wappuun asti. 
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Infojaos 
Milja Asikainen ja Katri Selonen 
 
Vuoden suurimpana uudistuksena oli pitkään suunniteltu killan nettisivujen siirtäminen 

julkaisujärjestelmään. Järjestelmäksi valikoitui avoimen lähdekoodin Joomla. Uuden sivut julkaistiin 

vuodenvaihteessa ja niiden muokkaaminen huippukuntoon jatkuu vielä alkuvuodesta 2013. 

Uudistuksen yhteydessä nettisivuista tehtiin täysin kaksikieliset ja rakennetta muokattiin 

selkeämmäksi. 

Lisäksi toteutettiin pienempiä uudistuksia. Valokuvagalleria siirrettiin Flickr palveluun ja saatettiin 

nousukiitoon aktiivisen valokuvaajan ja galleristin (Saku Metsärinne) ansiosta. Uutena listana otettiin 

käyttöön fk-urheilu, jonne lähetettiin kaikki liikunta-aiheiset tiedotukset. Osa kiltiksen koneista 

uusittiin ja niitä päiviteltiin (ja jopa päivitettiin) hardware-operaattorin johdolla. 

Viikoittain lähetettiin fk-tieto –listalle Kilta tiedottaa, jossa kerrottiin killan, yliopiston ja 

ylioppilaskunnan asioista. Lisäksi muita listoja hyödynnettiin aina tarpeen tullen. Kvantti ilmestyi 

neljä kertaa. 

Käyttöön otettiin myös uusi kaksiportainen otsikointi raadin kokusten pöytäkirjoihin ja 

esityslistoihin. 

Infojaokselle järjestettiin vuoden aikana kaksi virkistysiltaa saunomisen, pelaamisen ja syömisen 

merkeissä. 
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Opintojaos 
Mariia Keitaanniemi 
 
Vuonna 2012 opintojaos seurasi toimintasuunnitelman antamia suuntaviivoja pienin poikkeuksin. 

Toimintasuunnitelmasta poikettiin käytännön sanelemista syista pyrkien löytämään parempia 

ratkaisuja. 

Opintojaoksen sääntömääräisiä tehtäviä hoidettiin edunvalvonnalla. Hallopedit olivat aktiivisesti 

mukana hallinnon elimien kokouksissa ja suunnitelmien mukaan tutkintouudistukseen kiinnitettiin 

erityistä huomiota. Opiskelijaedustajien mielipiteet otettiin selkeästi huomioon, joten voidaan 

sanoa, että edunvalvonnassa onnistuttiin. 

Vuoden aikana pyrittiin saamaan killalle toimiva opintotoimikunta. Opintotoimikunta kuitenkin haki 

pitkään muotoaan toimintansa takaamiseksi. Keväällä kokeiltiin avoimia tilaisuuksia kiltiksellä, joihin 

ei ollut ilmoittautumista ja kaikki olivat tervetulleita sekä erityisesti hallopedit toivottuja saapumaan 

paikalle. Tämä malli ei kuitenkaan toiminut jatkuvuuden kannalta, joten syksyllä toimintaa 

uudistettiin. Tällöin kerättiin aluksi ilmoittautuneet, joiden kanssa tavattiin 2-4 viikon välein. Tämä 

malli osoittautui toimivammaksi. Opintotoimikunta jäi kuitenkin edelleen kaipaamaan hallopedeiltä 

aktiivisempaa osallistumista, jotta opintotoimikunnan perimmäiset tarkoitukset olisivat toteutuneet 

paremmin. Toimikunnalla pystyttiin kuitenkin lisäämään tietoisuutta ajankohtaisista opintoasioista 

Opintoasioista tiedottaminenkin haki muotoaan. Toimintasuunnitelmassa olleiden kuukausittaisten 

sähköpostien kerääminen ei ollut toimiva ratkaisu, joten opintoasioista pyrittiin tiedottamaan 

satunnaisilla ajankohtaisilla sähköposteilla. Tämän lisäksi opintoblogi perustettiin, mutta 

tietoteknisistä vaikeuksista johtuen se kuoli ja kuopattiin ennen kuin se alkoi toimiakaan. 

Opiskelijatutorointia hoidettiin koulutusohjelman kanssa yhteistyössä. Tutorryhmiä pienennettiin 

aiemmasta ja opiskelija- ja opettajatutorien yhteistyötä pyrittiin lisäämään. Palautteiden mukaan 

tässä onnistuttiin hyvin. 

Varjo-opinto-opasta pidettiin yllä oivallisesti, vaikka uusien kirjoitusten (kirjoittajien) saaminen oli 

hankalaa. Varjo-opinto-oppaan kirjoitusta varten järjestettiin kirjoitusilta. Tenttiarkistoa pyrittiin 

pitämään ajantasalla. Arkistoinnin vauhdittamiseksi järjestettiin keväällä tenttein palautuskilpailu. 

Abi-infot pidettiin perinteisesti nestetypen ja vaahtokarkkien kanssa, joilla uusia opiskelijoita 

houkuteltiin TFM:lle. 

Lisäksi opintojaos järjesti muutamia tapahtumia. Ensimmäisenä LaTeX-koulutukset, jotka keräsivät 

fukseja alkukeväästä opettelemaan LaTeXin saloja. Keväällä ja syksyllä järjestettiin koulutusohjelman 

kanssa yhteistyössä kandiuudistus-infotilaisuudet, jotka keräsivät suuren suosion niin opiskelijoiden 

kuin opettajien puolelta. Kesän lopulla opiskelijatutoreita koulutettiin. Lisäksi kaikille killan 

opintoasioihin vuoden aikana osallistuneille järjestettiin virkistys. 

Vuoden aikana opintojaos vastasi sääntömääräisten tehtäviensä hoitamisesta sekä kehitti 

toimintaansa toimintasuunnitelman sanelemin suuntaviivoin. 
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Sisäjaos 
Saila Nojonen ja Antti Rantala 
 
Vuosi 2012 jatkoi viime vuoden sisäjaoksen vastuunjakoa - kaksi IE:läistä ja yksi hupimestari. IE 

koostui tänä vuonna Isännästä ja Emännästä. IE:n vastuulla oli isompien tapahtumien järjästäminen 

sekä varastojen ylläpito. Hupimestari jatkoi viime vuonna lanseeratun viran kehittämistä ja 

tapahtumia olikin laidasta laitaan. Hupimestarin vastuisiin kuului kiltahuoneen ylläpito ja liikunta-, 

kulttuuri- sekä matalan kynnyksen tapahtumat. 

Sisätoimikunta sai vuonna 2012 kolme uutta toimihenkilöä: Lukkarimestari, Killan Mies sekä DJ. 

Lukkarimestarin virka perustettiin kokoamaan lukkariston toimintaa yhteen, sekä toimimaan linkkinä 

IE:n ja lukkareiden välillä. Lisäksi Lukkarimestari edustaa Fyysikkokiltaa Lukkaritoimikunnassa, ellei 

toisin päätetä. Killan Miehen, tai vaihtoehtoisesti ManManManin virka kuuluu ManManin 

vetäjälle.Tanssiryhmä koki toisen uudelleensyntymänsä vuoden 2012 alussa, ja toiminta lähti hyvin 

lennokkaasti nousuun. Keikkoja vedettin vuoden aikana yhteensä 12 kpl, joista timanttisin oli Polin 

Appron jatkojen keikka noin tuhathenkisen yleisön edessä Fredan Tivolissa. Killan DJ:n viran 

perustaminen tapahtui kiltalaisten toiveesta, sillä jatkoilla soitettavaan musiikkiin kaivattiin 

vaihtelua. Virkaan ehdittiin valita toimihenkilö puoleksi vuodeksi, ja kokeilujakso toimi hyvin.  

Vuoden kaikkiin tapahtumiin tehtiin ruoat itse ja tällä pystyttiin takaaman hyvä hintataso ja 

erikoisruokavalioiden huomiominen. Ruoan tasoa myös kehuttiin useasti oikein makoisaksi. 

Tapahtumia oli järjestämässä Isännän ja Emännän lisäksi yhdeksän ahkeraa hovimestaria, joista osa 

oli mukana vain puoli vuotta asepalveluksen sattumisen vuoksi. Joissakin yksittäisissä tapahtumissa 

käytettiin apuna myös raatia, ISOja sekä Maltain ritarikuntaa. 

Yhteistyötahoihin pidettiin tänäkin vuonna yhteyttä järjestämällä yhteistapahtumia. Mukana 

menossa olivat Maanmittarikilta, Insinöörikilta, Automaatio- ja systeemitekniikan kilta, Kopeda, Foni 

ry sekä Perustieteiden korkeakoulun killat eli Tietotekniikan kilta, Athene ja Prodeko. Näistä Foni ry 

oli uusi yhteistyökumppani, ja heidän kanssaan järjestettiin disco-henkiset sitsit. Lisäksi järjestettiin 

ensimmäistä kertaa Perus Pikkujoulut Perustieteiden korkeakoulun kiltojen kesken. Tapahtuma oli 

tarkoitettu kaikkien kiltojen opiskelijoille, ja korkeakoulu tuki tapahtumaa 2500 eurolla. 

Tapahtumien kävijämääristä huomattiin, ettei uusista fuksisukupolvista kasva enää niin innokkaita 

tapahtumien koluajia kuin muutamia vuosia aiemmin. Teekkarikulttuuri-sitsit jäivät vuoden ainoaksi 

yli sadan hengen tapahtumaksi IE:n osalta. Toisaalta vuoden aikana järjestettiin yhteensä kuudet 

kaikille kiltalaisille avoimet sitsit, mikä taisi täyttää sitsikiintiön toviksi. Myös vanhoja hyväksi 

havaittuja konsepteja toteutettiin uudelleen, mukaan lukien Fissio, Vanhojen Varaslähtö ja 

Vuodenvaihtajaiset. Näihin osallistui kuitenkin vähemmän ihmisiä kautta linjan kuin viime vuosina. 

Fiisujen uudistaminen jätettiin seuraavaksi vuodeksi. 

Joonas Kivi 

 

Hottiksen ohjelmatarjonta oli vuoden aikana monipuolista ja useita pienempiä tapahtumia 

järjestettiin. Kävijäkunta oli tapahtumasta riippuvaa ja kokonaisuudessaan monipuolista. 

Tapahtumia kiltahuoneella tosin oli kaavailtua vähemmän. 
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Killan liikuntarintamalla oli aktiivinen vuosi liikuntavastaavan innostuksen seurauksena. 

Sunnuntaisulkapallo jatkui tarjottuna läpi liki koko vuoden, tarjoten hyvin matalan kynnyksen 

liikkumismahdollisuuden kaikille kiltalaisille. Killan vuorot olivatkin liki poikkeuksetta hyvin suosittuja 

ja toimivat fyysikoiden luontevana kohtauspaikkana lukukauden aikana. Kesäisin kesäfutis keräsi 

fyysikot liikkumaan yhdessä. Aiemmasta korotettu liikuntabudjetti saatiin hyvään käyttöön; oli 

mahdollista pitää enemmän liikuntatapahtumia suuremmalla taloudellisella riskillä: vuoden aikana 

järjestettiin myös useita liikuntaexcuja. Liikuntatuutorien määrä kasvoi tänä vuonna, joskin 

todennäköisesti osaltaan parantuneiden korvauksien takia. 

Kulttuuripuolella oli erilainen vuosi. Kesällä tehtiin sivukierros agrikulttuurin puolelle killan 

lähiruokaviljelmällä kiltahuoneen takapihalla. Myös kulttuuriexcuja järjestettiin vanhaan tapaan, 

joskin painottaen enemmän huokeampiin ja siten lähestyttävempiin kohteisiin. Askartelukaappiin ja 

sen sisältöön panostettiin myös tavallista vuotta enemmän; kulttuuri etsi uusia muotoja tänä 

vuonna. 

Kiltahuoneen kehitys jäi tänä vuonna sille asetetuista tavoitteista. Kun selvisi vuodesta tulevan 

taloudellisesti vaikea lykättiin riskinomaavia taloudellisia hankintoja, ja esimerkiksi valkotaulut jäivät 

hankkimatta. Muuten kiltahuoneesta pidettiin hyvää huolta, kalustoa uusittiin läpi vuoden ja 

käytännön järjestelyjä mukavamman kiltahuoneen edestä tehtiin. 

Hyvän olon toimikunta kokousti suunnitelman mukaan viikoittain mahdollisuuksien mukaan. 

Kokouksissa luotiin paljon hauskoja konsepteja koko killalle ja kehitettiin toimikunnan omia 

toimintamalleja. 
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Ulkojaos 
Riina Kärnä ja Joonas Vauhkonen 
 
Vuonna 2012 Fyysikkokillan ulkojaoksessa vaikutti jälleen kaksi raatilaista, yrityssuhdevastaava ja 

ulkovastaava. Yrityssuhdevastaavan tehtävänä oli pitää yllä killan ja yritysmaailman suhteita ja 

tarjota kiltalaisille tietoa ja mahdollisuuksia yrityssektorilta. Ulkovastaava puolestaan oli vastuussa 

yhteistyöstä muiden fysiikan alan opiskelijajärjestöjen kanssa, sekä killan puolipitkän excursion 

järjestämisestä. 

Vuosi 2012 alkoi ulkojaoksen osalta uudenlaisella tapahtumakonseptilla, Accenturen Fyysikkokillalle 

ja Prodekolle tarjoamalla CV-klinikalla. Kyseinen tapahtuma oli hyvin pidetty niin runsaslukuisesti 

paikalla käyneiden opiskelijoiden kuin Accenturen edustajienkin puolelta ja tulevaisuudessa tästä 

halutaan tehdä perinteinen tapahtuma vuoden alkuun. 

Seuraavana tapahtumana järjestettiin perinteiseksi muodostunut Urapaja, jossa esiintyjinä oli tänä 

vuonna Innofactor, Boston Consulting Group, Accenture, Reddal, Philips Healthcare, Fortum Power 

and Heat ja aTalent. Osallistujat maksoivat pienen summan osallistumisestaan ja siten saaduista 

tuloista maksettiin illan aikana kahvitarjoilu sekä tilanteeseen sopivasti hieman fiinimpi illallinen. 

Läheskään kaikkia rahatuloja ei kuitenkaan käytetty ruokatarjoiluihin. Opiskelijoiden puolelta 

osanotto oli jälleen runsaslukuista ja esitysten jälkeisellä illallisella päästiinkin hyvin keskustelun 

makuun yritysedustajien seurassa. Paikalle saapuneista opiskelijoista suuri osa oli vielä varsin 

alkuvaiheessa opintojaan, mikä ei välttämättä ollut esiintyvien yritysten kannalta paras mahdollinen 

jakauma. 

Vuosijuhlaviikolla ulkojaos kantoi kortensa kekoon ja järjesti Skumppamaistelun. Tapahtuma oli 

rauhallinen illanvietto, jossa asiantuntijamme kertoi kuplivista hieman tarkemmin. 

Skumppamaistelua tuki Boston Consulting Group. Tapahtuma oli konseptina oikein toimiva ja 

vastaavan tyyppisiä maisteluja kannattaa järjestää jatkossakin. 

Huhtikuussa järjestettiin KlusteriSauna eli yhteinen illanvietto Helsingin yliopiston fysiikan 

opiskelijoiden kanssa heidän tiloissaan Helsingin keskustassa. Illan aikana oli tarjolla pientä purtavaa 

ja mahdollisuus saunoa. 

Perinteinen puolipitkä venyi tänä vuonna viikon mittaiseksi ja kiltalaisilla oli toukokuussa 

mahdollisuus suunnata Maltan lämpöön. Viikon aikana kierrettiin eri puolilla saarta tutustuen 

samalla paikallisiin mm. yhteisen illanvieton lomassa. Matkalla  oli mahdollisuus kokeilla 

kalliokiipeilyä, sukellusta ja viettää päivä veneillen saaren ympäri. Viikko sisälsi yritysvierailun 

Crimsonwing nimiseen yritykseen, jossa saimme kuulla heistä lisää ja pääsimme tutustumaan 

paikallisiin toimitiloihin. Samana päivänä kävimme lisäksi tutustumassa paikalliseen yliopistoon. 

Viikko oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja kului luonnllisesti nopeasti useiden aktiviteettien 

keskellä. Olemme erittäin kiitollisia paikalliselle ystävällemme, joka järjesti kaiken viikon aikana ja 

piti meistä oikein hyvää huolta. 

Ulkojaos järjesti ennen kesää vielä yhdessä Fyysikkoalumnin kanssa Alumni-illallisen. Konsepti oli 

varsin toimiva, kun paikalle saapui muutamia alumnin edustajia kertomaan omasta urastaan ja 

tiestään nykyisiin tehtäviinsä. Todettiin myös että kyseinen tapahtuma voitaisiin järjestää tulevana 
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vuonna uudelleen, mutta silloin tapahtuman valmistelut voisi aloittaa hieman aikaisemmin, ja siten 

varmistettaisiin hyvissä ajoin, että myös alumneja saadaan osallistumaan riittävän monta. 

Lukuvuoden alupuolella järjestettiin Kulttuurisauna. Tapahtumaa olivat mukana järjestämässä 

vaihto- ja tutkinto-opiskelijat sekä kv-ISOt.  Illan aikana oli tarjolla ruokaa eri kulttuureista ja 

tarkoituksena oli tutustuttaa erilaisia kulttuureja toisiinsa. Tapahtumaan saapui paikalle lähinnä 

vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita ja heidän kv-ISOjaan. Muita kiltalaisia paikalla oli vähän , joten 

kulttuurien kohtaaminen jäi toivottua pienemmäksi. 

Keväällä hyvin onnistuneen Skumppamaistelun innoittamana ulkojaos järjesti syksyllä Viini- ja 

juustoillan. Illan aikana maisteltiin erilaisia viinejä ja juustoja, joista paikalla ollut killan oma 

asiantuntija Teemu Päkkilä kertoi hieman tarkemmin. Konseptina oikein toimiva tapahtuma. 

Jokavuotinen FysikerFest järjestettiin tänä vuonna Jyväskylässä. Reissua varten tilattiin bussikuljetus 

Jullelta. Ulkovastaava hoiti yhteydenpidon järjestäjiin ja osallistujat kerättiin kootusti killan kautta.  

Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle saatiin kerättyä hyvin osallistujia. Lähtijöitä oli kaiken kaikkiaan 

kaksi lähes paikalleen täyttä bussillista, joten matkakulut saatiin hyvin minimoitua.  

Vuonna 2012 ulkojaoksessa vaikutti neljä toimihenkilöä, kaksi alumniyhdyshenkilöä Ville Valtavirta ja 

Mariia Keitaanniemi, TEK- yhdyshenkilö Riku Hyytiäinen ja Spexmästaren Eetu Ahonen. 

Toimihenkilöt olivat vuoden aikana varsin itsenäisiä omilla tahoillaan ja heille järjestettiin 

loppuvuodesta yhteinen virkistys infojaoksen kanssa. 

Excutarjonta painottui tänä vuonna selvästi syksylle, koska aikataulun puolesta oli vaikeaa sopia 

vierailuja keväälle. Lähes kaikille excuille riitti kävijöitä, ja loppusyksystä excuista olikin jo lähes 

ylitarjontaa. Ensi vuodelle toivotaan selvempää excurakennetta jo heti alkuvuodesta alkaen. Vuoden 

aikana vaikeaa oli itse sponssien kerääminen. Yritysrintamalla selvänä trendinä huomattiin excujen 

ja Urapaja-tyylisten tapahtumien suosiminen ja siten esimerkiksi vuosijuhla- ja haalarimainosten 

myynti oli erittäin haastavaa. Perinteisistä yhteistyökumppaneista Innofactor oli mukana 

suurimmalla panoksella killan 65-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Muita suuria yhteistyökumppaneita 

vuonna 2012 olivat BCG, Okmetic, McKinsey ja TVO (mm. fuksiexcu). Samalla saatiin luotua myös 

uusia suhteita yrityksiin, joiden kanssa yhteistyötä ei aiemmin ole tehty ja toiveissa onkin että 

kyseisiä suhteita pidetään yllä tulevina vuosina. 

Kansainvälisyyspuolella kiltaan saapuneet vaihto- ja tutkinto-opiskelijat olivat niin keväällä kuin 

syksyllä aktiivisia ja yksi valittiin jopa kevään 2013 toimariksi. Kv-opiskelijoiden osanotto oli 

yleisestikin hyvää killan tapahtumiin ja parempi, että näin tapahtuu, eikä erikseen järjestetä ns. kv-

tapahtumia. Kv-ISOja killasta saatiin erittäin paljon, joten moni saikin sen johdosta ohjattavansa 

muista Perustieteiden korkeakoulun killoista. Toivottavasti tilanne kehittyy tästä seuraavalle 

vuodelle ja saamme pitää suuremman osan kv-ISOista itsellämme. Ulkovastaavalla riitti lisäksi 

tekemistä sähköpostien kääntämisessä ja välittämisessä kv-opiskelijoille, sekä tapahtumakuvausten 

kääntämisessä. 

Vuoden 2012 ulkojaos ehdotti myös tulevan vuoden raadille uusien toimihenkilövirkojen 

perustamista. Ehdotettiin Excumestarin viran uudelleen herättämistä sekä kääntäjien käyttöönottoa. 

Excumestari tulisi olemaan vastuussa yritysvierailujen järjestämisestä ja siten yrityssuhdevastaavalle 

jäisi enemmän aikaa varsinaiseen sponssien hankkimiseen. Kääntäjillä halutaan parantaa killan 
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vaihto-opiskelijoiden integroitumista killan toimintaan ja heidän tehtävänään on kääntää etenkin 

vaihto-opiskelijoita koskeva informaatio englanniksi niin tiedotusta kuin killan Internet-sivuja varten. 

Lisäksi vuoden 2013 alkua helpotettiin aloittamalla esimerkiksi Urapajan ja muutamien 

vuosisponssisopimusten myyminen. 
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Tapahtumat 2012: 

Seuraava lista ei sisällä vakituisia urheilutapahtumia, kuten sulkapallovuoroja tai teekkarisarjoissa 

pelaamista. Lista on kopioitu raadin pöytäkirjoista ja höystetty joillakin puheenjohtajan 

kommenteilla. 

Tammikuu: 
1.1. Vuodenvaihtajaiset  - Rantsu 
Siivous meni myöhään, ikkunamaalit vaikea saada pois Rantsun ikkunoista. 
7.1. F81-event  - Rantsu 
Tapahtuma venähti 
12.1. Kaulahuivikäynnistys - Kiltis 
Sujui hyvin 
14.1. Kaudenavajaiset - Rantsu 
 Vastuujako ISOneuwoston ja IE:n välillä ei toiminut 
18.1. Aallon avoimet ovet 
Kerrottiin vierailijoille TFM-ohjelmasta päärakennuksen aulassa. Mukana oli jo perinteisesti 
nestetypellä jäähdytettyjä vaahtokarkkeja. 
20.1. Aalto-kollokvio  
Aalto-kollokvion ensimmäinen luento oli kvanttikryptografiasta. 
23.1. Accenturen CV-klinikka – T-talo 
Positiivista palautetta paljon 
24.1. Talvipäivä – Ympäri Otaniemeä 
AYY hoiti huonosti 
26.1. FK-IK-MK-sitsit – Smökki 
Paikalla hieman alle 100 henkeä, ihan jeba 
30.1. LaTeX-koulutus - Maari 
Meni ihan hyvin, hieman vähänlaisesti osallistujia 
31.1. Urapaja - Konetalo 
Meni hyvin, uusiksi seuraavana vuonna 
 
Helmikuu: 
2.2. Lumisota – Alvarin aukio 
”Yllättäen” hävittiin tiukan taiston jälkeen 
4.-5.2. AYY 2V – Heureka 
Järjestelyt olivat välillä kehnoja, ruoka ja seura ihan hyvää 
6.2. Fyysikkomessut - DeFa 
Tiedotus ja aikataulu hoidettu huonosti 
7.2. Fuusioreaktori – Konetalo 
Paikalla fukseja, rekryttiin tekemään ***-suoritusta 
8.-11.2. Perustieteiden korkeakoulun vaihtomessut 
9.2. Kaverisitsit – Smökki 
Ihan mahtavat, osallistujia todella paljon! 
10.2. Ristikkopäivä kiltiksellä 
12.2. Toimarivaihto – Ympäri Otaniemeä, sitsit Takkakabinetissa 
Ens vuonna paremmin, suunnittelu aloitettiin vähän myöhässä ja osallistujia vähän 
13.2. Fuksien ja fuksinmielisten leffailta 
18.2. Vanhat jaksaa  – OK20 iso 
Tapahtuma peruttiin ensin vähäisen osallistujamäärän vuoksi ja sitten muutettiin Tule sellaisena kuin 
olet -sitseiksi 
21.2. Laskiaisrieha 2012 - Ullis 
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22.2. ISOinfo 
23.2. Hottis rentouttaa kattosaunalla  
Tapahtuma oli suosittu 
28.2. BCG exqu 2.vsk:lle - Helsinki 
Todella messevät puitteet, huikeat tarjoilut 
28.2. Kulttuuriexqu 
29.2. Vuosikokous 
 
Maaliskuu: 
1.3. McKinsey 2nd-year-dinner 
Taattua laatua, kuten aina. 
6.3. Historiailta – Rantsu 
Todella suosittu ja tykätty, pidetään uudelleen! 
11.3. Juhlaviikon aloitussitsit 
Vähänlaisesti osallistujia, mutta yllätyssitsaajat sillikseltä lisäsivät väkeä ja menoa 
12.3. Kiltiksen yllätyssiivous 
13.3. Tanssi- ja tapakoulutus – Smökki 
Tiina Metso kertoi totuuksia ja kerrattiin biisejä 
13.3. Fiisujen läpilaulanta – OK20 pieni 
Vähänlaisesti väkeä, mutta saatiin Fiisut laulettua läpi! 
14.3. Annihilaatio – Bar Bäkkäri 
Rennot istuskelubaaribileet hyvässä Fyysikkoseurassa 
15.3. Kiltiksen synttärit 
PIP:iä ei järjestetty 
16.3. Skumpanmaistelu – Ossinlinna 
Useampi olisi halunnut mukaan kuin mitä mahtui! 
17.3. Fuusio - Hanasaari-Ruotsalaissuomalainen Kulttuurikeskus 
Isot juhlat, menivät loppujen lopuksi hyvin! 
18.3. Fuusion sillis – JMT 3  
Mahtava sillis ja ilmaista skumppaa! 
19.3. LaTeX-koulutus - Maari 
20.3. Accenture-exqu 
21.3. Kiltakyykkä (siirretty 24.3.) 
22.3. Wappuluento 
22.3. Kandiuudistus info – TUAS-talo 
23.-24.3. McKinsey basecamp 
24.3. Kiltakyykkä 
27.3. Bakkanaalit 
27.3. ScienceSLAM 
 
Huhtikuu (fuksiturvallinen): 
1.4. Fuusion kaato – Gorsu 
Hyvä meno 
2.4. KlusteriSauna – Helsinki 
Vähänlaisesti osallistujia, mutta mukava kokemus! 
5.4. Iron Sky –exqu – Finnkino 
Mahtavasti osallistujia, todella tykätty! 
16.4. SCI-koulujen tapaaminen 
17.4. Laulukoe fukseille – Takkakabinetti 
Fuksit suorittivat laulukokeensa hieman aikataulua venyttäen 
17.4. Opintotoimikunnan kokous 
17.4. VOO-kirjoitusilta 
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18.4. WappuSauna – OK20 iso 
Paikalla paljon vaihto-opiskelijoita ja vähän suomalaisia 
22.4. Wappusitsit - Smökki 
Tasaisempi työnjako seuraavalla kerralla raatilaisten välillä 
23.4. W-sillis - Rantsu 
Rauhallinen sillis 
24.4. Kaljaköydenveto - Ossinlampi 
Hauska tapahtuma, Ultrabraati tuli 4. ja Seksisisis 2. 
26.4. F2001-miitti – Otarannan kattosauna 
2001 vuosikurssi tapasi toisiaan ja kuuli killan nykytoiminnasta 
28.4. Sitsikilpailut – Alvarin aukio 
Raati sitsasi kokonaisuudessaan, hyvä meno! 
29.4. Hullu Jussi 
30.4. Wappu-laiva  
Minimieffortti - maksimihyöty, joku muu kuin fuksikapteeni voisi hoitaa ensi vuonna 
 
Toukokuu: 
1.5. Ullis  
Teltalla oli hyvä paikka 
3.-9.5. Ulkomaan pitkä – Malta 
Erittäin onnistunut ja rentouttava ulkomaan pitkä! 
5.5. Rentoutussauna 
15.5. ISOsauna - Ossinlinna 
Rastit menivät hyvin. Ruoka loppui vähän kesken, mutta jätskiä oli. 
22.5. Alumni-illallinen – Ossinlinna 
Meni hyvin, järjestetään seuraavanakin vuonna. Ajankohta sopi hyvin, mutta joku suurempi paikka 
voisi olla parempi. Ajankohta pitää tiedottaa Fyysikkoalumnille aiemmin 
26.5. Kaudenpäättäjäiset - Peruttu 
31.5. Ylimääräinen kokous – Konetalo 
Antti hoitaa kokoustauolle tarjoiluja. 
 
Kesäkuu: 
6.6. Kesäkauden avajaiset – Kiltiksen takapiha 
Toimintakertomukset kerrotaan vasta sen jälkeen, kun ihmisiä oli tulleet pelaamasta kesäfudista 
 
Heinäkuu: 
Kesäsitsit 14.7. - Takkakabinetti 
Oli hauskaa. 
 
Elokuu: 
25.8. Vanhojen varaslähtö – AK:n maja 
Budjettipainajainen (kuten edellisenäkin vuonna), sisältö itsessään oli hyvä. 
29.8. ISOjen viimeinen voitelu 
Hyvin sujui. Ruokaa oli sopivasti. Ensi vuonna kv-isot voisivat olla mukana myös. 
 
Syyskuu: 
1.9. Fuksien varaslähtö – OK20 
Sujui hyvin, vaikka satoi kovasti. Ohjelma tehtiin lennosta. Hyvää ruokaa. 
3.9. Ensimmäinen päivä ja Kiljava 
Meni niin täydellisesti kuin olisi voinut. Koulun puolesta ohjelmaa oli liikaa ja liian myöhään eli päivä 
oli kovin täynnä ja tiukalla aikataululla. Teekkarivastaanotto haluttaisiin toiselle päivälle. Kiljavalle 
tarvitaan jatkossa ylimääräiset valot mukaan. Ruokaa oli Kiljavalla paljon ja se oli hyvää. 
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4.9. Aalto Party – Ainon aukio 
Merkkejä myytiin paljon ja saatiin mukavasti näkyvyyttä. Mandariinimiekkailu oli hyvä idea 
6.9. SCI-get-to-gather – Tuas-talo 
Vahingossa sujui hyvin. Kokonaan engalnninkielinen tapahtuma. Rahaa ei käytetty juuri lainkaan. 
9.9. Osuma.fi-kaato – OK20 pieni 
Ruokaa oli paljon. Rento tapahtuma. Palkinnot ahkerimmin kirjoittaneille unohdettiin. 
21.9. Laulusauna – OK20 iso 
Hyödyllinen tapahtuma, porukkaa oli. 
14.9. Fuksiryhmien ilta 
Meni hyvin. Ruoka meni heti. 
20.9. Innofactor-exqu 
Sujui rauhallisesti ja mukavasti. 
22.9. Fissio – JMT 3 
Sujui hyvin. Osallistujia oli vähemmän kuin odotettiin. 
25.9. Meskimoilta - Heinävaara 
Oli hauskaa. Ruokaa oli vähän enemmän kuin olisi tarvinnut. Ilmoittautuminen ilmeisesti pelotti 
ihmisiä pois. 
26.9. BCG 3+ event - Helsinki 
Oli erittäin hauskaa ja hienoa. Ruuat olivat mahtavat. 
30.9. Teekkarikulttuuri-ilta - Smökki 
Teekkarimuseolla ei ollut ketään, vaikka piti olla. Ohjelmasta pidettiin. Plaseerausta ei noudatettu. 
Sitsien järjestämiseen olisi tarvittu useampia ihmisiä. Lopulta kaikki sujui hyvin. Fii-
kunnianosoiteusten jakaminen toimi paremmin Tk-sitseillä kuin Kiljavalla. 
 
Lokakuu: 
3.10. BCG-event for female students 
Exculla oli mukavaa: hemmotteluhoitoja ja hieno illallinen. 
4.10. Mc-Kinsey-excu 
Case-pohjainen excu, hyvät tarjoilut kuten yleensä. 
4.10. Taistelu Otaniemen herruudesta 
Päästiin neljännelle sijalle. Ilmoittautuneita oli 14 ja osallistujia 10. Hinta 10 euroa ilmoittautuneilta. 
5.-7.10. Fysikalen 
Meni hyvin, ruotsalaiset viihtyivät. 
8.10. BeneQ-exqu 
Oli ihan hauska. Aikataulut venähtivät. 
9.10. Kulttuurisauna 
Vain ulkkareita ja kv-isoja oli paikalla. Sujui hyvin. Ruokaa oli paljon. 
12.10. N ”Like a Sir” - Gorsu 
Saunailta ännille oli menestys, saatiin paljon positiivista palautetta. 
17.10. Jäsenanomuskokous - Konetalo 
Paikalla oli paljon fukseja ja ulkkareita. 
17.10. Nakkikahvit - Konetalo 
Onnistui ihan hyvin. 
18.10. Kivaa kemistien ja AS:n kanssa 
Sateesta huolimatta fukseja saapui paikalle ja tapahtuma sujui erittäin mukavasti. 
20.10. Sukusitsit - Smökki 
Kauniit sitsit, kiitosta tuli ruuista, Dominanten esiintyminen oli kiva. 
24.10. Rentoutussauna 
Meni oikein mainiosti. 
26.10. Fuksiexcu - Olkiluoto 
Pieniä aikataulullisia ongelmia oli. Paikalla oli paremmat esittelijät kuin edellisellä kerralla. 
27.10. Sitsit logopedien kanssa – OK20 iso 
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Meni hyvin ja porukka viihtyi. Loppuillasta oli pieniä henkilökuntateknisiä ongelmia. 
28.10. Haalarigaala - Rantasauna 
Fuksit järjestivät hyvin ja paikalla oli muiden kiltojen fuksikapteeneja esittelemässä eri kiltojen 
haalareita. 
29.10. Vaihtosauna  
Oli hyvää ruokaa. 
30.10. Kandiuudistuksesta tietoisku - Konetalo 
Herätti paljon keskustelua. Onnistunut tapahtuma. 
31.10. Fingerpori-excu – Kansallisteatteri 
Hyvä excu. Näytelmä oli huono. 
 
Marraskuu: 
1.11. Ensimmäinen vaalikokous 
Sujui hyvin. 
2.11. Viini- & juustoilta - Ossinlinna 
Oli hyviä viinejä ja juustoja. Alun kommelluksista huolimatta sujui hyvin. 
3.11. Fyysikkokilta goes Maskerad - Kiltis 
Osallistujia oli muutamia. 
5.11. TFM-koulutusohjelman pääaineinfo - Konetalo 
Samat asiat kerrottiin kuin aikasempina vuosina. Toimivaa pullaa, kahvia ja keskustelua infon 
jälkeen. 
8.11. VarianMedical-excu 
Siellä oli kivaa. 
8.11. Kiltissiivous 
Siistiä jälkeä tuli. Ihmisiä oli vähemmän kuin odotettu, mikä oli ihan hyvä. Keittiössä on uusi pöytä. 
13.11. Vaalipaneeli 
Mukavasti ihmisiä. Paljon kysymyksiä. 
14.11. Toinen vaalikokous 
Venähti ennakoimattomien vaalien ja yrityssuhdevastaavan puuttumisen takia. 
14.11. Pikkujoulut - Rantsu 
Yllättävän vähän ihmisiä. 
15.11. A.T. Kearney-excu 
16.-18.11. FysikerFest Jyväskylässä 
Järjestelyissä oli ongelmia. 
20.11. Rentoutussauna 
Oli leffa ja paljon syötävää. 
21.11. Nordea Markets-illallinen 
21.11. Reddal-excu 
22.11. Fennovoima-excu 
Täynnä. Kivat esitykset ja hyvää ruokaa. Loppui aikasin. 
22.11. Toisen vaalikokouksen jatkuminen 
Sujui hyvin. 
23.-25.11. Raadinvaihto 
Informaatiokatkos edellisvuosien ja nykyisten järjestäjien välillä. Meni hyvin. 
27.11. Kevään tapahtumien suunnittelu 
Jäi vielä työvaiheeseen. Tilakähmyt viivästyivät. 
27.11. Accenture 4+-excu 
29.-30.11. Luonnontieteilijöiden jouluristeily 
Tuli vähän kiire laivaan, muuten meni ihan hyvin. Selvitellään mahdollisuuksia erilaiseen risteilyyn 
seuraavana vuonna. 
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Joulukuu: 
4.12. Nordea Markets-excu 
Nopea, mutta kiva. 
5.12. Elmtech-pikkujoulut 
Hyvä setti. 
9.12. Perusjoulut 
Ensi keväälle tulee Kevätkarkelot, syksylle Perusjoulujen kaltainen tapahtuma. 
11.12. Okmetic-excu 
9 lähti, joista 7 oli loppuun asti. Mielenkiintoinen excu. 
14.12. Jouluhässäkkä - Kiltis 
Ei ollut ketään. 
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Vuoden 2012 raati ja toimihenkilöt: 

Raati: 
 

  Puheenjohtaja Jori Jämsä 

Sihteeri Katri Selonen 

Rahastonhoitaja Heikki Nurmi 

Opintovastaava Mariia Keitaanniemi 

Fuksikapteeni Ismo Heikkinen 

Isäntä Antti Rantala 

Emäntä Saila Nojonen 

Hupimestari Joonas Kivi 

Tiedottaja Milja Asikainen 

Ulkovastaava Riina Kärnä 

Yrityssuhdevastaava Joonas Vauhkonen 

  Sisäjaos: 
 

  Fuusiovastaavat Ilmari Pärnänen 

 
Lilli Konttinen 

MaltRK:n suurmestari Paavo Lehtelä 

Hovimestarit Tero Mäkinen 

 
Antti Virtanen 

 
Teemu Seeve 

 
Ilkka Särkiö 

 
Konsta Kantola 

 
Tiina Kangasniemi 

 
Olli Niskanen 

 
Outi Pönni 

 
Lauri Loiskekoski 

Lukkarimestari Ilmari Pärnänen 

Lukkarit Paavo Lehtelä 

 
Sauli Kurki-Suonio 

 
Eetu Ahonen 

 
Patrik Laiho 

Kuoripojat Jori Jämsä 

 
Tatu Leinonen 

 
Arne Kiaupa 

 
Sannamari Pilpola 

 
Teemu Päkkilä 

 
Lilli Konttinen 

Hupikisällit Hannu Siikonen 

 
Juho Kahala 

 
Viivi Halla-aho 

 
Vili Ojala 

Liikuntavastaava Antti Mäkinen 
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Kulttuurivastaava Elsa Mannila 

Killan mies Tuomas Mutanen 

DJ Samu Potka 

  Opintojaos: 
 

 Abi-infovastaava Samu Potka 

Tenttiarkistovastaava Otto Ojanen 

LaTeX-vastaavat Timo Voipio 

 
Ville Halkola 

Varjo-opinto-ohjaaja Antti Rintala 

  Infojaos: 
 

  www-operaattori Tom Gustafsson 

www-renovaattori Jaakko Moisio 

www-generaattori Eero Lehtonen 

Hardware-operaattori Eetu Ahonen 

Valokuvaajat Saku Metsärinne 

 
Alpo Välimaa 

Galleristi Saku Metsärinne 

AD Saku Metsärinne 

Kvantin päätoimittaja Mikael Parmala 

Kvantin toimittajat Olli Halminen 

 
Aleksi Niemi 

 
Lilli Konttinen 

 
Joonas Kivi 

 
Olli Niskanen 

 
Teemu Päkkilä 

 
Joona Kanerva 

 
Lari Koponen 

 
Lauri Loiskekoski 

  Ulkojaos: 
 

  TEK-yhdyshenkilö Riku Hyytiäinen 

Alumniyhdyshenkilöt Ville Valtavirta 

 
Mariia Keitaanniemi 

Spexmästeren Eetu Ahonen 

  Fuksijaos: 
 

 Isovastaava Eero Lehtonen 

Fuksigabriel Ville Peri 

DionISO Pauliina Mäkkeli 
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Sikajaos: 
 

  Toiminnantarkastaja Eetu Ahonen 

(vara) Eetu Pursiainen 

Toiminnantarkastaja Joona Kanerva 

(vara) Patrik Laiho 

 


